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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament     ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2014/4PLE2014/4PLE2014/4PLE2014/4    
    
A Calafell, en data 26 de març de 2014, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per La secretària accidental de la 
corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 

 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
SANDRA SUÀREZ PLANA 
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
RAFEL SOLÉ MIRÓ 
MARIA VERGE PASCUAL 
JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
FRANCISCO CLAVERO SANZ 
RAMON FERRE SOLÉ  
YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
ANTONIO DUART CARDÚS 
JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
MASSIMILIANO REVELLO 
OLGA ELVIRA CAÑAS 
JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
JOSEP PARERA RIBELL 
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
LUIS SIEIRO BARREIRA 
    
    
NO ASSISTENTS: NO ASSISTENTS: NO ASSISTENTS: NO ASSISTENTS:     
    
M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 10:06, el president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
Sr. Olivella: bé, abans de començar el Ple i a proposta de tots el grups politics  faríem un 
minut de silenci en recordatori a la mort del expresident del govern senyor Adolfo Suarez i 
alhora ens afegirem al dolor que ha patit la comarca aquesta matinada amb la mort de tot 
un seguit de persones, quatre nens al El Vendrell. 
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1.  APROVACIÓ ACTA DE 1.  APROVACIÓ ACTA DE 1.  APROVACIÓ ACTA DE 1.  APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 27 DE FEBRER DE 2014LA SESSIÓ DE 27 DE FEBRER DE 2014LA SESSIÓ DE 27 DE FEBRER DE 2014LA SESSIÓ DE 27 DE FEBRER DE 2014    
    
El Ple de la corporació per  unanimitat de tots els membres acorda aprovar l’acta de la 
sessió de 27 de febrer de 2014 
 
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL 2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL 2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL 2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL 
TAXI ANY 2014TAXI ANY 2014TAXI ANY 2014TAXI ANY 2014    
    
Vist la instància presentada pel Sr. Javier Torres Royo, en qualitat de mandatari dels 
taxistes de Calafell, integrats a la Federació Empresarial d’Auto Transports de la Provincià 
de Tarragona (Feat), en data 20 de febrer de 2014  en la qual demana l’aprovació de les 
tarifes del servei d’autotaxi al municipi de Calafell, d’acord amb la proposta següent: 
 
“ Baixada de bandera 
 
T-2 4,36 € 
T-1 5,81 € 
 
Tarifa quilomètrica 
 
T-2 1,13 € 
T-1 1,33 € 
 
Tarifa horària 
 
T-2 20,55 € 
T-1 22,09 € 
 
Suplements comuns a T-1 i T-2 
 
Recollida a domicili 2,65 € 
Maletes i animals 2,07 € 
Sortida Estació FF.CC. 1,28 € 
 
T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 
T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. “ 
 
Que l’article 32.1) i 2) estableix que els vehicles que presten els serveis de taxi, urbà o 
interurbà, han d'anar equipats amb un aparell taxímetre, comprovat, precintat i 
homologat degudament, que funcioni correctament, d'acord amb les normes establertes 
per l'òrgan competent en matèria de metrologia, amb la finalitat de determinar el preu de 
cada servei. Els vehicles, a més d'anar equipats amb un aparell taxímetre, han d'incorporar 
també un mòdul exterior que indiqui clarament, de la manera que determina la normativa 
tècnica aplicable a aquest cas, tant la disponibilitat del vehicle per a prestar el servei com 
la tarifa que aplica. Aquest mòdul s'ha d'ajustar a les normes establertes per l'òrgan 
competent en matèria de metrologia. 
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Que l’ article 31.1 estableix que la determinació de les tarifes aplicables als serveis urbans 
de taxi s'ha d'ajustar a la normativa vigent en matèria de preus. Les tarifes han de garantir 
sempre la cobertura del cost del servei i han d'assegurar un benefici empresarial raonable. 
Els nous     aparells taxímetre, tindran implantades les seves corresponents tarifes urbanes 
les quals seran autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Que la Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª del 
decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableixen un 
sistema simplificat per l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre d’altres, al 
servei d’auto-taxi. 
 
Que de conformitat amb l’article 2.2 del decret 339/2001 de 18 de desembre, estableix 
que poden acollir-se al procediment simplificat totes les empreses per les quals en 
l’exercici corresponent  sigui suficient un augment de tarifes igual o inferior al percentatje.  
 
Que en el Ple de l’Ajuntament de data de 7 de febrer de 2014 varen ser aprovades les  
tarifes per l’exercici 2013. 
 
Que en  sessió de la Comissió de Preus de Catalunya de data 19 de desembre de 2013, es 
va aprovar l’ increment mitjà de tarifes dels serveis d’auto-taxi per a l’any 2014 amb l 
’increment del 2%, publicat al DOG número 6521 de data 13 de desembre de 2013. 
 
Vist l’informe de la proposta tarifaria del col·lectiu de taxistes de Calafell, que s’adjunta a 
l’expedient, de mantenir per l’anualitat 2014, la mateixa estructura de tarifes de l’any 
2013, amb IVA. Inclòs. 
 
Vist l’informe del Cap de Negocial de Vía Pública que queda adjuntat a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup municipal socialista, proposa al Ple, l’adopció del següent acord 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer: Mantenir les  tarifes del servei d’auto taxi aprovades per la  Comissió de Preus de 
Catalunya per l’exercici de 2013, de conformitat amb la proposta del taxistes de Calafell 
per l’exercici 2014 , segons el quadre que es relaciona a continuació: 

 

Baixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de Bandera    ANY 2014ANY 2014ANY 2014ANY 2014    
TTTT----2222    4,36 
TTTT----1111    5,81 
    
     
Tarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètrica     
TTTT----2222    1,13 
TTTT----1111    1,33 
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Tarifa horàriaTarifa horàriaTarifa horàriaTarifa horària     
TTTT----2222    20,55 
TTTT----1111    22,09 
     
SUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (T----1 i T1 i T1 i T1 i T----2)2)2)2)     
     
Recollida a Recollida a Recollida a Recollida a domicilidomicilidomicilidomicili    2,65 
Maletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animals    2,07 
Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.    1,28 
 

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 

T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i al col·lectiu 
de taxistes de Calafell , pel seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Sr. Garcia: Buenos dias, bueno en principio este es el punto que se pasa casa año con la 
diferencia que este año el colectivo de taxistas de Calafell, piden que se mantengan las 
tasas del 2013 IVA incluido. 
 
Sr. Revello: hola bon dia a tots, referent a aquest punt, breument només agrair aquesta 
decisió del col·lectiu de taxistes i la decisió del senyor Torres perquè evidentment els que 
es beneficiaran seran el usuaris i el turistes que ens visitin i res més, content d’aquesta 
decisió, gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, 5 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels memres del PPC, 3 dels 
membres d’ UAM  i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, i 5 abstencions dels 
membres del PSC-PM, acorda: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer: Mantenir les  tarifes del servei d’auto taxi aprovades per la  Comissió de Preus de 
Catalunya per l’exercici de 2013, de conformitat amb la proposta del taxistes de Calafell 
per l’exercici 2014 , segons el quadre que es relaciona a continuació: 

 

Baixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de Bandera    ANY 2014ANY 2014ANY 2014ANY 2014    
TTTT----2222    4,36 
TTTT----1111    5,81 
     
Tarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètrica     
TTTT----2222    1,13 
TTTT----1111    1,33 
     
TarifaTarifaTarifaTarifa    horàriahoràriahoràriahorària     
TTTT----2222    20,55 
TTTT----1111    22,09 
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SUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (T----1 i T1 i T1 i T1 i T----2)2)2)2)     
     
Recollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domicili    2,65 
Maletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animals    2,07 
Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.    1,28 
 

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 

T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i al col·lectiu 
de taxistes de Calafell , pel seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
3. PROPOSTA DE BONIFICACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA 3. PROPOSTA DE BONIFICACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA 3. PROPOSTA DE BONIFICACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA 3. PROPOSTA DE BONIFICACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA OBRES MENORS PER OBRES MENORS PER OBRES MENORS PER OBRES MENORS PER 
REHABILITACIÓ FAÇANA I COBERTA HABITATGE CATALOGAT DEL C/ DEL MAR 16 REHABILITACIÓ FAÇANA I COBERTA HABITATGE CATALOGAT DEL C/ DEL MAR 16 REHABILITACIÓ FAÇANA I COBERTA HABITATGE CATALOGAT DEL C/ DEL MAR 16 REHABILITACIÓ FAÇANA I COBERTA HABITATGE CATALOGAT DEL C/ DEL MAR 16 
DE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELL    
    
Mitjançant Resolució núm. 2014/148, de data 21 de gener de 2014, el tinent d’Alcalde de 
l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la 
llicència d'obres menors núm. 66/2013, per la Rehabilitació de la façana i part de la 
Roberta de l'edifici situat al  c/ del Mar 16 de Calafell “Cal Panxo” , al Sr. Jorge Nin Palau 
 
La finca en qüestió està inclosa al Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell. 
 
Mitjançant petició del Sr. Ramón Ferré i Solé, en representació del propietari de la finca Sr. 
Jorge Nin Palau, sol.licita gaudir de les bonificacions i exempcions previstes a l'Ordenança 
fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartat 1.b  per l'any 2014. 
 
Vist l'informe emès per  la Secretaria Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient,  per unanimitat 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 2013/66, atorgada al Sr. JORGE PALAU 
NIN,  per la Rehabilitació de la façana i part de la coberta de l'immoble situat al c/ del Mar 
16 de Calafell “Cal Panxo”. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Solé:  breument,  tots els edificis, cases o elements catalogats si es fes alguna 
rehabilitació, manteniment o actuació que s’hagi de fer,  l’ordenança preveu una 
bonificació del 95% sobre el ICIO, per tant doncs,  estem en el tram corresponent. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres assistents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 2013/66, atorgada al Sr. JORGE PALAU 
NIN,  per la Rehabilitació de la façana i part de la coberta de l'immoble situat al c/ del Mar 
16 de Calafell “Cal Panxo”. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat , al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
  
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE L’ARXIU MUNICIPAL DE 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE L’ARXIU MUNICIPAL DE 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE L’ARXIU MUNICIPAL DE 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE L’ARXIU MUNICIPAL DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
  
FetsFetsFetsFets    
 
1. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, estableix que els arxius han 
d'incidir en tots els àmbits dels processos que concerneixen els documents, des que s'han 
concebut fins que s'eliminen o es decideix conservar-los permanentment (preàmbul). 
També disposa que totes les administracions titulars de documents públics han de tenir un 
sistema únic de gestió dels documents (article 7.1), han de destinar els recursos necessaris 
per al tractament dels documents en el grau que la llei exigeix i que els drets dels 
ciutadans justifiquen (article 7.5) i tenen la responsabilitat directa sobre l'organització, 
l'avaluació i la conservació dels documents dels quals són titulars, i l'accés a aquests 
(article 8). 
 
2. L’Arxiu Municipal de Calafell és el servei de l’Ajuntament de Calafell encarregat de 
complir les tasques administratives que es deriven de les competències municipals 
atribuïdes per la llei en matèria de gestió dels documents. 
 
3. La necessitat d’incidir en tot el cicle de generació dels documents i la seva evolució, 
per aconseguir la millora de la producció documental per tal d’avançar cap a una gestió 
administrativa de l’Ajuntament de Calafell més transparent i eficaç comporta l’establiment 
dels criteris generals que serviran de marc pel desenvolupament del Sistema de Gestió 
Documental de l’Ajuntament de Calafell. 
 
4. El dia 10 de març de 2014, el tècnic d’arxiu va emetre una proposta de Reglament 
de l’Arxiu Municipal de Calafell on s’articulen els criteris de gestió documental. 
 
5. El 12 de març de 2014, la Secretària accidental ha emès l’informe núm. 49/2014-
AS. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
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Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
2. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals: 
 
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l'adopció 
del següent 

 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
1. Aprovar inicialment el Reglament de l’arxiu municipal de Calafell. 
 
2. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
3.  Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de 
la província en què es publica el text íntegre. 
 
4. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5. Notificar aquets acord a l’Àrea de Serveis a les Persones, al Departament de 
Secretaria i al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell. 
 
6. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
    
Sra. Suàrez:  gràcies bon dia,  doncs com s’exposava tenim un arxiu i aquest arxiu 
necessita aquesta reglamentació, perquè poguem incidir en tota la documentació i al 
mateix temps, des de l’inici de l’expedient fins a la finalització. I per tant, l’evolució de la 
documentació que es genera des de l’ajuntament per obtenir-hi una major producció 
documental i poder avançar en la gestió administrativa de l’Ajuntament, aquest reglament 
intenta reflectir això. Ha estat creat per l’arxiver conjuntament amb la secretària de 
l’ajuntament i al responsable del departament d’informàtica que a l’hora són els tres 
membres que formen part de la comissió de seguiment i que vetllaran perquè la gestió 
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documental a l’ajuntament, tant la física en paper, con la virtual, sigui la que 
correspongui, es generi la documentació que s’ha de generar i per tant hi hagi una 
eficiència en el sistema de gestió. En el reglament també s’especifica els requisits i què 
s’entén per arxiu històric,  el que s’entén per arxiu documental de l’Ajuntament i els 
passos a seguir tant per una cosa com per l’altra, per la transparència de la documentació 
i l’eliminació de qualsevol document que es genera dins de l’Ajuntament si es pot dur a 
terme i bàsicament a grans trets, això es que refresca aquest reglament. 
    
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello; i 5 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament de l’arxiu municipal de Calafell. 
 
2. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
3.  Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de 
la província en què es publica el text íntegre. 
 
4. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5. Notificar aquets acord a l’Àrea de Serveis a les Persones, al Departament de 
Secretaria i al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell. 
 
6. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
    
5.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE5.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE5.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE5.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 1/2014 de 7 de gener fins el 349/2014 de 29 de gener, donant compliment al 
que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, perquè els 
regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats 
    
6666....    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
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El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 7 a la 10 de dates 12, 19 i 26 de febrer de 2014, i 5 de març de 
2014,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
    
7.7.7.7.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Revello: bon dia de nou. Empezaré con un tema que viene del pleno pasado y va 
dirigido este ruego a la senyora Elvira. Si bien recuerdan, tal como consta en acta, en el 
pleno pasado yo hize una intervención refiriéndome al week and family que se organiza 
entre el 1 y el 4 de mayo. En aquella intervención indiqué que bajo mi punto de vista 
quizás era mejor realizarlo en otro fin de semana para alargar la temporada y no añadir un 
evento más a un puente como el que tenemos en estos cuatro días y, sobre todo, porque 
ya tenemos el Riverside. Bien, como es de costumbre y entiendo que es una cuestión de 
roles, la senyora Elvira me ha reprochado para variar que la oposición, en éste caso yo, 
habíamos sido poco discretos manejando esta información ya que en la CI del dia 25 se 
nos había pedido màxima discreción a los regidores. Yo en este caso habría sido poco 
discreto manifestándolo en el pleno. Yo creo que aquí se ha equivocado y espero que 
rectifiar es de sabios porque el día 24 desde su regidoria salía un email hacia los 
restauradores de Calafell pidiendo información y entonces ya no sólo por la intervención 
del pleno, me he sorprendido, también como regidor participante en una CI del dia 25, 
que se enteren los restauradores del municipio, los empresarios del municipio, antes que 
los regidores, ésto me deja un poco perplejo. Y sobre todo escuchar reprocharme en el 
pleno la poca discreción; creo que poca discreción ninguna si el dia 24 lo sabía todo el 
mundo antes que los mismos regidores, de discreción creo que se tuvo hasta demasiada. 
 
Otra pregunta que me gustaria hacerle, pero en este caso no se si a usted directamente o 
al señor Clavero en este caso, es quién tuvo la brillante idea de desviar la rúa de carnaval 
dos veces en dos días, el sábado y el domingo en su tránsito por la playa? Sobre todo 
cambiando el recorrido a muy pocas horas del comienzo de las dos rúas. El sábado tenían 
que transitar por la calle Vilamar pero claro, debido a las obras entre la calle Casanova y la 
misma calle Vilamar no podían transitar por la calle Sant Pere. Muy pocas horas antes se 
decidió cambiar el recorrido pasando por Mossen Jaume Soler. Pero el domingo tenía que 
transitar por la calle Mallorca de bajada a la playa y dirigirse por el paseo Marítimo 
saliendo otra vez dirección Segur y también pasó lo mismo, durante la misma mañana del 
domingo se decidió cambiar el recorrido alargándolo por carrerada d’en Ralet. En la nota 
de prensa del dia 4 de marzo, que sale en el Diari de Tarragona, usted senyora Elvira dice 
que Policia Local y Protección Civil desaconsejaron, no pidieron, pasar el sábado por la 
calle Vilamar pero no el domingo por la calle Mallorca. Ésta fue una decisión suya que a 
parte de ésto alargo casi más de una hora el recorrido de la rúa del carnaval de la playa 
del domingo. Entonces me pueden explicar quién tomó esta decisión tan improvisada y 
tan poco afortunada de cara a los empresarios que había hecho acopio de material extra 
para poder atender la demanda y, sobre todo, contratación de personal extra para atender 
esta demanda? 
 
Ahora me dirigiré muy brevemente a la senyora González, nuestra regidora de deportes. 
Por una lado quiero felicitarla por la prueba que se realizará el domingo: la Eternal 
Running porque yo también junto a unos amigos nos hemos apuntado esperando 
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disfrutar de este acto. Pero claro, me he apuntado también, ahora empresarialmente 
hablando pensando en el importante retorno económico a la inversión realizada por parte 
de su regidoria con dinero público. Con gran asombro yo he pedido documentación pero 
entiendo que se nos viene encima el calendario, con gran asombro fui a buscar entre las 
Juntas de Gobierno (JGL) y encontré en el acta de la JGl del dia 17 de octubre que se 
aprobó contratar por dos años ésta prueba pagando casi quince mil euros por lo que es 
este año y más de diecisiete mil euros por lo que es el año próximo a la empresa que 
organiza este evento. Yo sé lo que usted me contestarà y yo también le contesté lo 
mismo. Usted me contestarà que el objetivo es llenar los hoteles y me parecería una muy 
buena respuesta si estuviesen los hoteles abiertos. En la playa solo en este momento 
tenemos uno, máximo dos hoteles, uno muy cercano a nuestro municipio aunque no es 
de nuestro municipio directo. Y en el pueblo y Segur hay dos o tres más hoteles abiertos, 
los grandes hoteles están cerrados. Por lo cual en el caso que alguno de éstos 
participantes se quedase a dormir en Calafell; dónde iría a dormir? Iria a dormir en los 
municipios cercanos y entonces con dinero de Calafell daríamos ingresos a los hoteles de 
los municipios cercanos que me alegro por ellos, pero bueno no lo veo muy correcto para 
nuestro muicipio. 
 
Otra respuesta que seguramente me dará y que yo también le daría es que el domingo al 
mediodía llenaremos los restaurantes. Yo le diría sí, si no se organizase una paella popular 
para los participantes después del evento. Entonces pregunto, cómo se nos ocurre hacer 
éstas cosas? Insisto la idea es buena, pero a lo mejor las fechas y el momento no son los 
oportunos. Más que nada por todos estos aspectos que le he dicho, entonces mi pregunta 
es la siguiente: nos podía explicar cuánto nos costarà realmente la prueba? Entre gastos 
directos tenemos ya casi unos quince mil declarados negros sobre blanco. Luego tenemos 
también los indirectos, nos iremos a más de veinte mil euros. Le hago esta pregunta 
porque a parte de este dinero me gustaria también saber quién se quedarà el dinero de las 
inscripciones. Las inscripciones son veinticinco euros para los no empadronados y quince 
euros para las personas no empadronadas. Si las matemáticas no me fallan entre 
empadronados y no, yo no sé el número exacto, deberian ser otros veinte mil euros. 
Dónde iran a parar estos veinte mil euros? La empresa organizadora se quedarà también 
este dinero? Entonces la última reflexión: ¿No piensa que sobre todo con la precaria 
situación económica que estan pasando nuestras entidades deportivas se habría podido 
dedicar esta gran cantidad de dinero a ayudarlas un poco más? Las empresas no verán 
retorno por esta iniciativa pero sí que a lo mejor las asociaciones deportivas habrían 
podido tener un poquito más de cuidado, sobre todo cuando ven esta salida de dinero. 
 
La última cosa que quería comentar era en relación, señora González, era un tema que 
tenemos sobre la mesa y que quedó sobre el aire y sé que se está trabajando que son las 
pistas de padel. Leí después del pleno pasado en la página web de la regidoria de Turismo 
que Vilarenc Aqua había hecho una encuesta del 70 % de los usuarios. Pedían unas pistas 
de padel. Entonces le pido, podríamos disponer de una copia de esta encuesta? Porque 
creo que el 70 % de los usuarios del Vilarenc yo encuentro un dato un poco disparado. 
Así como encuentro un dato un poco disparado la propuesta económica hecha por la 
empresa cuando habla de más de cien mil euros de inversión, sin duchas, porque ya las 
tienen, sin oficinas porque ya las tienen, en un suelo a coste zero muy plano y sobre todo, 
apto par nua construcción fácil. En el mercado, yo me he informado, hay empresas que la 
montan cuatro pistas con tecnología y materiales de última generación por unos setanta u 
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ochetna mil euros por lo cual creo que se ha pasado un poco con el importe. Insisto que 
tal y como le comenté en el pasaso pleno, y por ésto también voté a favor, es muy útil 
tener unas pistas de padel en nuestro municipio pero insisto que a cambio deberíamos 
pedir más beneficios para nuestros ciudadanos sea por lo que se refiere a los precios para 
los empadronados, y no sólo para los abonados, y sea por los usarios en éste caso servidor 
tambié, para los usuarios de las pistas de basquet, que no vean reducido el espacio 
destinado al juego. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. UAM. 
 
Sr. Parera: Vols dir alguna cosa Joan? Vols dir alguna cosa? Jo voldria fer unes quantes 
preguntes que més aviat és demanar informació ja que no tenim informació una mica 
directa que el govern no informa gaire al partit d’UAM, al altres partits no ho sé, i per tant 
perquè tinguem nosaltres una mica d’informació voldríem fer unes quantes preguntes que 
es dirigirien al govern en general. 
 
Al ple passat un company va parlar de si us plau si podríem tenir l’informe sobre el retorn 
del passeig marítim, si aquest passeig marítim es podria recuperar i no tinguéssim de fer 
les obres amb una propietat privada. Aquest informe no ens ha arribat per tant ens veiem 
obligats a tornar-lo a demanar.  
 
Desprès també trobem una mica estrany, suposo que es fan els passos corresponents, 
suposo que es fan i continuaren fent-se per quin motiu aquesta notícies, aquesta cosa que 
s’ha posat en marxa que al tren de cercanies a Arbós, Cambrils, Tarragona, Reus i això 
perquè Calafell queda depenjat. Se’ns fa a nosaltres alguna pregunta estranya dient que 
tenim un alcalde, tenim un ajuntament lògicament que amb la propaganda demostren ells 
mateixos, ells mateixos demostres que són eficaços però que ara tenim l’ imatge que 
tenim el nostre alcalde i el felicitem perquè el vam felicitar, i el continuem felicitant, com a 
President del Consell Comarcal i com és que com alcalde de Calafell, president del Consell 
Comarcal de moment Calafell queda despenjat d’aquestes cercanies. Voldríem si us plau 
una mica d’informació. 
 
També estem contents, com he dit abans, que es comencin les obres del passegi marítim, 
ja era hora, sempre se l’ha de donar la benvinguda a les coses però a veure, hi ha més 
necessitats al poble com no tenim informació, cosa que en el s pressupostos sí que hi 
havia una quantitat, a veure com estan les obres per començar el carrer Pisuerga. Si us 
plau, ens veiem obligats a preguntar-lo aquí perquè si ho preguntem en altes llocs, 
senyors de l’equip de govern no se’ns contesta i no es sap si es per falta de diners o per 
falta de qui? Però no creiem que al carrer Pisuerga, ja que es va posar una quantitat 
reglamentada, una quantitat simbòlica, si us plau a veure com està aquesta quantitat 
perquè lògicament propaganda sí, però realitats veiem poques.  
 
Nosaltres també hem de preguntar, a veure com està el CAP, concretament al dir CAP vull 
dir el Cap sanitari de Segur, eh! Que Segur és Calafell. Se’n s contestarà com s’ha dit 
abans al nostre company que han de fer, que han de començar a dir pregunta i contesta 
que se’ns farà: és que no hi han diners. Sobre el CAP no podrem acceptar si diuen que no 
hi ha diners perquè el CAP de Segur es finançava, estava parlat, no estava firmat suposo, 
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però parlat i lligat que el pagava Santa Tecla i Santa Tecla el cobraria de la Generalitat en 
vint anys, cobraria la quantitat. Com està aquest cap tant necessari?  
 
Tampoc no tenim informació que ja fer set anys, ara fa set temporades que tenim els 
barracons a Segur. S’estan podrint els barracons, a veure si es pot estudiar de comprar els 
barracons nous i aquest institut a veure com està. Informació si us plau també. 
 
La legislatura passada hi ha una altra cosa, es van presentar uns problemes horrorosos per 
tot el municipi que no es veia la televisió. El govern anterior, concretament el regidor de 
comerç, va demostrar la seva eficàcia i es va solventar. Però van quedar coses per solventar 
perquè i hi ha sector con Marca Hispànica, Costes de Garraf i tot aquell sector, inclús molt 
avall, cap baix que surten “cuadradillos” i no es veuen les imatges. Ja fa tres anys que hi 
ha un regidor nou, una regidora nova de comerç i lògicament suposo que ha fet alguna 
cosa però no ens han informat en cap cas de com està això i va dir quins passos ha fet i 
cm està això de la televisió. 
 
Podríem continuar amb moltes coses però així en general si hem manifestat tot això, és 
unes quantes coses,  són sis coses com hem manifestat és per falta d’informació. No 
volem ser pesats perquè podríem donar catorze o quinze més de coses molt importants 
pel municipi però per evitar que hàgim de fer preguntes d’aquestes, quasi bé diria en pla 
de broma, però amb bromes es diuen les veritats quasi en pla d’exigència que els partits 
polítics de l’oposició tinguéssim una mica més d’informació. De moment més res senyor 
Alcalde. Les contestes suposo que es faran i ja les veiem a venir que diran que si treballa, 
que si ja ho fem, que si punts i comes però ja fa tres anys que no s’hagin pogut solventar 
aquestes anomalies de la televisió, que no es pugui solventar lo del CAP de Segur, que en 
el ple passat es pregunti sobre el passeig marítim de Calafell, que es posi en marxa un 
circuit de cercanies: Arbós, Cambirils, Tarragona, Reus i Calafell queda despenjat tenint 
l’alcalde al Consell Comarcal i així successivament coses d’aquestes i l’institut quan hi 
havien diners de la Generalitat, no vull parlar de la depuradora que està saturada i estem a 
l’estiu i podrien parlar de moltes altres coses però de moment res senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: gràcies. PS. 
 
Sr. Ferré: sí nosaltres començarà el senyor José Bonilla. 
 
Sr. Bonilla: sí, gracias señor alcalde, buen día. En primer lugar las preguntas va a ir 
dirigidas al equipo de gobierno pero concretamente para el señor Solé. Al señor Solé le dí 
el encargo, hace tiempo, concretamente ya más de un año, de que en los buzones de 
Valldemar se habían caído una puerta y yo personalmente la recogí del suelo y se la 
entregé a él. Se comprometió a que la pondrína pero no sé cuando porque estoy viendo 
que el mandato se acaba y la puerta no vuelve a estar colocada en el buzón. Se lo he 
repetido la petición en distintas comisiones y en distintos plenos pero ahora le hedejado 
bastante tiempo y lo vuelvo a pedir porque los vecinos me lo han reclamado esta semana. 
 
A más a más en los buzones de Brisas allá en la calle Marca Hispánica, un accidente, un 
camión le pegó a dos casilleros de aquellos y hay practicamente doscientos vecinos que no 
pueden recoger la correspondencia allí. De ésto también hace cuatro meses. En éstos 
cuatro meses ha habido persones que incluso han dirigido instáncias al ayuntamiento 
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solicitando que se les arregle y que se le dé una solución porque ahora mismo se estan 
viendo obligados a bajar a correos, a Segur, a lista de espera a recoger la correspondencia 
con las molestias que eso supone que algunos si estan trabajando, los que tienen la 
suerte, pocos, de poder trabajar pues cuando tienen que ir a correos se encuentran con 
que tienen que pedir una salida de trabajo si estan en la zona o si no incluso perder una 
mañana de trabajo si estan trabajando fuera de Barcelona. Con el deterioro y el costo que 
eso le supone en su día a día a todas las familias que estan afectadas por este tema. En 
comisiones lo he preguntado pero parece ser que el tema va para largo porque las 
comisiones, concretamente la respuesta es que lo estan mirando, que lo estan mirando y 
que lo siguen mirando. Entonces a ver si de una vez hay una solución para todos estos 
vecinos que estan afectados por el tema de los buzones porque aquí tampoco, puramente 
no es económico. Yo creo que es un tema de gestión y simplemente de gestión en el día a 
día, señor Olivella, que usted tanto se había empeñado en cumplir en la pasada campaña 
para las elecciones.  
 
Luego hay otro tema en la cale Argentina, concretamente e el Parc de la Pau, otra vez se 
está abriendo un socavón ya con riesgo de que haya algún percance o algún accidente en 
cualquier miomento. Pues creo que tendría que haber allí una actuación bastante ràpida, 
que se lo miren porque está haciendo falta de inmediato. 
 
Luego había otro tema también, concretamente que es en el tema del parking de 
Mercadona, se lo tendrían que mirar porque allí donde ustedes han hecho una cesión para 
Mercadona para el aparcamiento de uso privado de ellos, podríamos estar diciendo, pues 
ese solar concretamente está cedido a Ensenyament. Mírenselo porque allí es donde va la 
escuela Vilamar, por lo tanto mírenselo porque está ocupando ese parking parte del 
espacio que se cedió en su dia a Ensenyament concretamente. 
 
Luego como bien ha dicho el señor Parera también, nosotros ya presentamos una 
petición, una instància por escrito al ayuntamiento, dirigda al señor alcalde, por el tema 
del paseo marítimo. El tema se pasó en su día por este pleno: la cesión para el ministerio 
porque era el ministerio el que haría las obras, ¿no? Asumiendo pues el ministerior de 
Medio Ambiente que era el que habría sumido el coste del paseo. Como hoy en día no 
será así y ya las obras estan empezadas esperamos que nos den una respuesta o un 
informe de cómo está ésta cesión, si se ha pedido el retorno al ayuntamiento porque lo 
que si es bienc ierto por las mismas notícias que ustedes han publicado en los diarios y a 
más a más ha pasado por las mesas de contratación y demás pues las obras del paseo son 
inmediatas. Han empezado esta semana según la última información de la prensa. Por lo 
tanto ¿Cómo está la situación del informe ? Que creo que no tendrían que haber 
cotnestado ya hace semanas de este tema, por no decir algun mes. Y de momento nada 
más. 
 
Sr. Ferré: la Yolanda. 
 
Sra. Almagro: Bon día. A veure la meva primera intervenció està destinada a la regidora de 
Treball, la senyora Sandra Suárez, i li faré una pregunta i és que el passat 18 de desembre 
l’equip de govern encapçalat per vostè com a regidora de Treball, l’alcalde i la senyora 
Olga Elvira van fer una roda de premsa al celler de Cal Bolavà en la què van anunciar als 
diferents mitjans de comunicació que aquest any 2014 el govern de Calafell crearia més 
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d’un centenar de llocs de treball. Les xifres que van donar es basaven, suposem, en les 
diferents subvencions que l’ajuntament havia demanat en matèria d’ocupació i de 
formació al departament de Treball de la Generalitat. Aquesta informació nosaltres la hem 
demanat, reiteradament, i la regidora Sandra Suárez ens la va donar d’una manera parcial 
en principi a la CI de Promoció Econòmica al mes d’octubre. Però es va comprometre a 
passar-nos la resta d’informació i la documentació necessària per poder fer la nostra labor 
d’oposició. Desprès de varis mesos esperant al final se’ns va donar aquesta informació de 
les convocatòries i el que sí hem de dir és que és una informació en principi molt escueta. 
És un simple full d’excel amb la relació de les subvencions i les aportacions que se’ns va 
donar i poca informació més. Hem pogut veure, nosaltres, a través d’aquest full d’excel 
que se’ns ha donat i llegint també les JGL i demés doncs que del centenar de llocs de 
treball que vostès es van comprometre a la roda de premsa a hores d’ara, i amb aquest 
full d’excel, s’indica que s’ aconseguit cobrir, concretament trenta-sis places amb  
projectes diferents. Entenem que encara hi ha subvencions per resoldre i això farà que 
augmenti aquest número però sincerament doncs dubtem que es pugui arribar a aquest 
centenar. I dubtem encara més si tenim en compte que vostès fan coses, per això li he dit 
to això, perquè vostès fan coses com el que ara els hi diré. 
 
En primer lloc revoquen parcialment subvencions que ja estaven atorgades deixant de 
cobrir llocs de  treball. Com vostè ja sabrà li parlo de la subvenció de programes de 
col·laboració social on han modificat varies vegades el projecte reduint el número de 
contractes de treball que es van demanar inicialment. O sigui vam passar de sis places 
demanades a la segona fase a tres. De forma voluntària i amb això s’han perdut tres llocs 
de treball que bona falta ens fa aquí a Calafell. Però la guinda bé quan al procés de 
selecció fet per Recursos Humans, d’aquest projecte, només es selecciona una persona i es 
deixen de cobrir la resta de places al no trobar candidats que puguin, segons literalment 
posa a l’informe, reunir el perfil competencial requerit. En tot Calafell no han trobat dos 
persones per cobrir un lloc de treball de peó? Per un programa de manteniment d’espais 
públics? No és na plaça d’astronauta ni de físic nuclear, és un peó, és un mà d’obra. 
Sembla una pressa de pel senyor Suárez, deixar vacants per contractar i no trobar en tot 
Calafell persones que puguin cobrir aquest perfil de treball. Per això no es tot, també 
renunciem parcialment a una subvenció demanada per formar a quaranta persones en 
diferents cursos i es perd la possibilitat de formar vint persones per una manca de previsió 
seva, de l’equip de govern. Renuncien a cent mil euros en matèria de formació, per formar 
gent de Calafell amb una altra argumentació com no poder acabar les formacions abans 
de l’estiu. Però el que això realment implica és que si no els troben feina durant l’estiu no 
podran complir amb per percentatges d’inserció laboral que tots sabem que exigeix el 
SOC. I sinó compleixen amb aquestes dades, sinó compleixen amb aquestes dades, amb 
aquesta quota d’inserció del departament de Treball el que farà és que la propera vegada 
no ens tindran, i no ens miraren amb bons ulls, de cara a donar noves subvencions. 
Nosaltres rebrem el càstig per aquesta manca de previsió.  
 
Quan van demanar la subvenció, nosaltres o vostès ja sabíem que s’hauria d’acabar abans 
del 30 de juny. I perquè la vam demanar, doncs? Per revocar-la, per quedar malament, per 
rebre desprès el càstig? D’això se’n diu, senyora Suárez, una manca de previsió de l’equip 
de govern. Bé i no continuo perquè podríem estat una estoneta més dient coses. La meva 
pregunta és,la nostra pregunta és, arribaren vostès al centenar de llocs de treball durant el 
2014? I ara li dic una cosa que és molt important i és que les famílies de Calafell estan 
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passant moments molts difícils i aquesta pregunta seria molt important que vostès avui, 
ara i aquí ens la pogués respondre i contestar en el nostre Ple ja que possiblement donaria 
nu cop d’aire fresc i d’esperança a aquelles persones que ens estan sentit i que fa temps 
que busquen i busquen feina i no la troben per certes dificultats a l’hora d’insertar-se al 
mercat laboral. Són persones que possiblement ja no cobrin cap tipus de prestació i que 
busquen feina desesperadament per tant jo li agrairia que vostès ens pogués contestar a 
aquesta pregunta que nosaltres des de l’oposició, des del  PS li fem.  
 
Dos qüestions més de cara a la regidora de Turisme relacionada amb el carnaval. Vostè va 
anunciar a la CI, senyora Elvira, i també els mitjans de comunicació i als mateixos 
comerciants que la rua de carnaval passaria pel carrer del mig, pel carrer Vilamar, com ha 
estat possible altres anys, finalment no ha estat així degut a les obres del carrer Sant Pere i 
la ruta s’ha modificat. Això ha fet que els comerciants ens facin arribar la seves queixes i 
estiguin molestos per aquest fet. Potser una mica de previsió que és el que li falta a aquest 
equip de govern, manca de previsió, aquest canvi de ruta no hagués estat necessari i 
tothom hagués estat content. Una mica de previsió com per exemple haver començat les 
obres del carrer Sant Pere una mica abans o haver salvat aquest impediment de carrer 
entre el carrer Sant Pere i Vilamar d’alguna manera, només es tracta de 15, 20, 30 metes. 
Li recordo que som un municipi eminentment turístic i comercial i que aquestes petites 
coses moltes vegades tenen repercusions molt important de cara  a l’ imatge que donem 
per  atraure turisme. 
 
Una altra qüestió senyora Elvira vinculada amb el carnaval , però ara amb el carnaval 
infantil de Segur. Aquest any es va voler celebrar a la carpa que es va posar a la plaça Pau 
Casals i ha estat una mica desastre en el sentit que s’ha quedat molt ajustat en les 
dimensions per l’afluència de públic que va tenir el carnaval infantil perquè els nens 
pràcticament gaire bé no es podien moure; estaven allí amuntegats i això pensem que ha 
estat un error. La nostra previsió és que de cara a l’any vinent, la propera edició de 
carnaval es torni a recuperar l’espai del pavelló i es tingui en compte de cara a celebrar 
aquest carnaval infantil ja que tindrem totes les garanties, d’aquesta manera, tal i com ja 
s’havia fet en altres edicions perquè tothom es pugui moure tranquil·lament i sense tantes 
extractors en l’espai. 
 
I ara finalment acabo amb un prec al regidor de Media Ambient, al senyor Jose Antonio 
Jiménez, i és que li demanaria que abans de publicar ni penjar cap cartell informatiu se’ls 
revisi bé per poder evitar situacions una mica ridícules. Li explicaré, ridícules com enviar als 
ciutadans de parla catalana que vagin al cementiri al quart pis del cementiri o a la quarta 
planta del cementiri a buscar les galledes i les escombres per netejar els nínxols. En 
comptes d’enviar-los a l’habitació que hi ha al costat de l’entrada. M’explico, a l’entrada 
del cementiri hi ha un cartell informatiu on s’especifica l’horari en què s’obre el cementiri i 
a més hi ha informació d’on s’ha d’anar a buscar els utensilis de neteja per netejar els 
nínxols. I diu concretament: senyors usuaris els informem que els utensilis de neteja els 
trobaren a l’entrada del recinte dins al quart, sinònim d’habitació o de cambra, que hi ha a 
mà dreta. La seva obligació, senyor Jiménez, també es revisar aquestes comunicacions que 
es fan als ciutadans i en aquest cas als usuaris del cementiri i evitar que quedem en 
evidència perquè li torno a dir com he dit abans a la senyora Elvira que aquestes petites 
coses són molt significatives de cara a donar una bona imatge com a govern i com a 
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municipi i si vostè no creu poder fer aquesta feina demani al servei de català que molt 
amablement segur que li arreglaren aquesta situació i li ajudaren. Gràcies, res més. 
 
Sr. Ferré. Senyor Toni Duart. 
 
Sr. Duart: sí, bon dia. Jo tinc dos preguntes i un prec. Primera pregunta va en referència a 
la campanya de civisme que es va posar en marxa el divendres passat i que ens convida a 
tots a ser uns cracks. Jo crec que tots som craks dins de la seva vida personal, no? Però jo 
crec que aquí estem utilitzant als ciutadans per una cosa que no crec que sigui la feina, en 
aquest cas, dels ciutadans sinó que és la feina de l’ajuntament. L’ajuntament ha de 
promoure el civisme i evidentment ha d’actuar contra l’ incivisme. Amb això el que vull dir 
és que l’ajuntament de Calafell està proposant als ciutadans que actuïn pràcticament 
d’agents cívics i això pot tenir algunes conseqüències negatives pels ciutadans perquè 
entre altres coses es poden trobar amb problemes quan aquests ciutadans que realment 
es puguin agafar amb el peu de la lletra el fomentat el civisme doncs es trobin ciutadans 
que als puguin incriminar pel fet que els estiguin pràcticament fent de policia o d’agents 
cívics. Amb això el que vull dir és que demanar als ciutadans la responsabilitat que actuïn 
contra els incívics doncs és un problema que pot arribar a conflictes i que no té que ser el 
ciutadà qui faci aquesta feina sinó que sigui l’ajuntament. 
 
També hi ha un problema amb aquesta campanya. Com dic està bé promoure el civisme i 
que l’ajuntament actuï contra el incívics. De fet ha de ser l’ajuntament el que actuï contra 
els incívics, no els ciutadans que actuïn contra el incívics. Doncs clar, tenim un problema 
que crec que és un problema que ja ve de fa temps, bé de tota la legislatura i que és la 
comunicació. De fet aquesta campanya jo no l’entenc massa bé, potser em dóna la 
sensació que és una campanya, a nivell de comunicació, que ha estat per exemple, o al 
menys així m’ho han dit a mi algunes persones, promovent un esdeveniment esportiu. Van 
pel passeig marítim, veus totes les banderoles penjades i el primer que et pregunta la gent 
és: escolta quin esdeveniment esportiu es farà a Calafell? Aquesta és l’ imatge que dóna. 
Per tant és una campanya confusa, és una campanya que el missatge concret i específic de 
civisme el ciutadà no l’entén, al menys no l’entén amb la primera visió d’aquests cartells 
que estan al passeig. Amb aquest aspecte voldria dir que potser valdria la pena que 
informessin a l’oposició perquè és clar, vostès posen en marxa una campanya i a l’oposició 
no se l’informe absolutament de res. Vull dir, al menys en el meu cas, vaig ser convidat a 
la presentació de la campanya però en cap CI ni en cap moment a l’oposició se la va 
informar que es feia una campanya per actuar contra l’ incivisme.  
 
Per tant crec que és obligació, en aquest cas de l’oposició, preguntar aquí en el Ple el cost 
d ela campanya, quina empresa va dur a terme l campanya, qui ha fet l’enquesta per 
saber si aquesta campanya era viable o no era viable fer-la de la manera que s’ha fet i 
sobre tot, el que crec que és molt important és que si vostès informen a l’oposició 
correctament l’oposició no pensarà que això és una pre campanya electoral de l’equip de 
govern. Per tant, si us plau, informin a l’oposició de les campanyes que volen dur a terme 
i, sobre tot, faci-ho realment informats. No utilitzin als ciutadans per fer una feina que han 
de fer vostès, que ha de fer l’ajuntament.  
 
Bé dit això passaré a la segona pregunta, és molt senzilla, vull dir a veure jo tornaré a 
preguntar el mateix. La prova esportiva  que es fa aquest diumenge perfecte, molt bé, tot 
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ideal però escoltin, comuniquin. És que no informen, no han informat a la CI d’esports, no 
informen a la CI de turisme, no expliquen, no informen. Informar vol dir: explicar per 
exemple el recorregut, simple. Sembla ser que la resposta és que és una cosa que el 
recorregut és secret. Jo fa dos diumenges vaig participar en la marató de Barcelona i les 
divuit mil persones feia més d’una any que sabíem quin era el recorregut de la marató de 
Barcelona. Han d’informar del cost, del recorregut, han d’informar si les entitats i les 
associacions esportives del municipi estan implicades o no. Jo crec que és fonamental que 
en els esdeveniments esportius, independentment si ho ha de fer na empresa de fora pels 
motius que sigui però que aquesta empresa de fora compti amb les associacions i amb els 
clubs de les entitats esportives del municipi. No poden obviar a les entitats esportives del 
municipi. Les entitats esportives del municipi han de tenir part important de participació 
en els actes esportius en la mesura que cada entitat esportiva pugui ajudat, pugui 
col·laborar però el que no és correcte és que vostès no informin en res a l’oposició, 
intentin evitar absolutament l’ informació o especificar l’ informació a les CI d’esports, 
desprès ho facin també a la de turisme que tampoc ho expliquen i al final s’organitza un 
esdeveniment esportiu, que jo evidentment estic absolutament d’acord, que s’organitzin 
actes esportius és important, que es fomenti l’esport és important però és important que 
ho faci la gent de Calafell. És important que les associacions, els clubs, les persones de 
Calafell participin activament.  
 
A data d’avui l’ informació que jo tinc perquè sembla ser que també que amb alguns 
aspectes hi ha altes regidors que tenen informació privilegiada, això em dóna a pensar que 
potser l’ informació en aquestes CI no es dóna a títol genèric però es dóna a títol 
particular, és important que per exemple a data d’avui gent de la Creu Roja no sap quin és 
el circuit que es farà d’aquesta prova. No estem parlant de prova d’una marató, no estem 
parlant d’un triatló, estem parlant d’una prova on els participants faran un recorregut on 
hi hauran obstacles, on les mesures de seguretat han de ser bastant importants. 
Senzillament la gent em pregunta, en el cas meu em pregunten: escolta, quin és el 
recorregut? Doncs el recorregut no el sé, no l’han informat. Oh! Però qualsevol prova 
esportiva que s’organitza, jo aquest matí m’he baixat una prova esportiva que vaig a 
participar i m’he baixat els trams del recorregut. Qualsevol prova esportiva el recorregut 
està posat sinó des del primer dia, des del quinze o vint dies abans està el recorregut 
posat. A data d’avui no es sap quin és el recorregut. Per tant crec que és important, si us 
plau, que informin, que informin bé, que comuniquin, que facin que les entitat esportives 
participin dels actes esportius; totes, és igual si és la de petanca, si és la de futbol, la que 
sigui. Possiblement poden participar d’una forma activa com a voluntaris, ajudant en 
alguna part i si realment aquestes proves tenen un cost doncs possiblement aquest cos el 
poden repartir amb aquestes entitats esportives que bona falta els hi farà. 
 
Per acabar el prec és que en el carrer Lluis Companys, a l’alçada del carrer Rin, hi ha un sot 
bastant important, es va arreglar però ara ha tornat a enfonsar-se i realment és bastant 
perillós especialment per una moto si passa per allà el sot pot provocar que la moto vagi 
per terra. Res més, gràcies. 
 
Sr. Ferré: bé per acabar a mi la campanya aquesta de civisme que s’ha fet ara m’ha 
recordat una que es va fer al 2007 que hi havia un camell i que deia que sinó em vols com 
animal de companyia estalvia aigua, no? Era una campanya que en aquest moment doncs 
anava pel tema de la sèquia i bé, en aquell moment doncs estava bé potser fer aquesta 
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campanya. Aquesta campanya es va fer just una setmanes abans de els eleccions del 2007 
i a més a més va estar molt poc temps penjats aquests cartells doncs perquè amb la 
campanya electoral es va haver de penjar les banderoles dels diferents partits. 
Curiosament el mateix moment que es despenjava aquest camell es posaven les fotos dels 
candidats de cada un dels partits que en aquell moment estaven al govern. Jo no sé si 
l’estratègia de la campanya de civisme que s’ha fet ara és també fer el mateix i aquells 
cartells on ara esta penjades les banderoles estaran penjats durant tot un any i l’any que 
ve els veurem substituïts per les cares dels partits, dels candidats que ara estan al govern. 
Però és una pregunta que m’ha sorgit en el cap en veure tot això penjat i és una pregunta 
que també està en el carrer i que la gent doncs vol saber si realment això es tracta d’una 
campanya realment de civisme o na campanya realment de la voluntat que hi hagi que les 
coses funcionin millor o bé realment el que hi ha és nua estratègia per tenir reservat 
aquells fanals que són els millors que hi ha al municipi per penjar els cartells electorals. 
Això simplement és un complement al prec que ha fet el Toni. 
 
Una altra cosa que volia comentar és el Pla de barris. L’altra dia es va fer una reunió on es 
va explicar com està tot el tema del Pla de barris i que s’ha executat fins ara. Primer vaig 
trobar a faltat moltes entitats perquè només van venir tres entitats del municipi i crec que 
això ha estat un error. Potser segurament a l’hora en què es va fer la reunió o potser és 
que no s’ha acabat comunicant suficientment a les entitats o no s’ha acabat implicant-los 
suficientment en aquest Pla de barris i això crec que és una de les coses que s’hauria de 
fer l’esforç perquè estiguessin més implicades aquestes entitats.  
 
Una altra cosa que volia contar d’aquest Pla de barris és que de tres milions d’euros que hi 
havia previstos per fer l’ inversió i per fer de despesa d’aquest Pla de baris només s’ha 
executat un milió d’euros amb el qual estem parlant de menys d’una tercera part 
d’execució del que és el Pla de barris del que hauria d’estar fet fins ara. Es va passar per 
aquest Ple un pla financer que allargava aquest Pla de barris de quatre a vuit anys però a 
mi m’agradaria saber si realment aquest pla està aprovat. Perquè hores d’ara tinc dubtes 
que estigi aprovat per les explicacions que es van fer fins i tot en la mateixa reunió. A m i 
m’agradaria saber d’una vegada per totes quin és el pla financer que s’està fent servir 
perquè un cop van fer també al·legacions al pressupost i se’ns va dir que les quantitats 
que nosaltres donàvem les havien tret del pla financer que havien passat per aquell ple no 
eren les correctes. Per tant m’agradaria saber quin és el pla financer que s’està fent i si 
realment  l’hem allargat a vuit anys o no l’hem allargat a vuit anys. Jo fins ara tinc molts 
dubtes.   
 
A més a més s’ha executat ara fa poc tota l’ intervenció al castell e que s’ha fet la 
museïtzació i tot un recorregut adaptat a persones en minusvàlida o persones en mobilitat 
reduïda. A mi m’agradaria saber com pensa l’equip de govern que aquestes persones 
puguin accedir a dalt del castell perquè de res serveix fer un itinerari adaptat a l’interior 
del castell si aquestes persones no poden accedir. I com que sé que el projecte de 
l’ascensor s’ha descartat perquè doncs bé, per motius que vostès sabran perquè tampoc 
ens han donar masses motius, masses explicacions però sí que és veritat doncs que 
l’itinerari que s’ha adaptat no hi ha cap previsió que aquest ascensor es pugui fer doncs 
ens agradaria saber com pensen portar les persones amb mobilitat reduïda a dalt al castell 
i que puguin utilitzar aquest itinerari adaptat.  
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I per últim el parc de la bòvila que s’ha dit que es faria el pàrking de la bòvila ens 
agradaria saber si també es farà el carrer que hi ha previst perquè molts pares d’alumnes 
estan demanant que es pavimenti també l’aparcament del que és l’escola del castell. Jo 
crec que fent aquell carrer que està previst en el parc de la bòvila doncs segurament tot 
aquest aparcament ja es podria fer fent el mateix carrer o es podria fer doncs d’una 
manera diferent i ja definitiva que no ens trobem que anem asfaltant com està passant en 
alguns llocs doncs espai que desprès s’hauran de refer o s’hauran de tornar a dissenyar 
d’una altra manera i això és el que ens agradaria: que es tingues en compte que quan es 
pavimenti aquest parc de la bòvila doncs que ja el que es faci es faci definitiu. I si pot ser 
tenint en compte que hi hagi aquest carrer o si es pensa que el pas de vehicles ha de ser a 
través d’aquest aparcament que es faci ara o ha de ser a través del carrer que hi ha previst 
en el Pla general. Moltes gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies. Passaríem a les respostes. Jose Antonio, vols 
començar? 
 
Sr. Jiménez: Sí bon dia a tothom. Contestaré al senyor Bonilla que ha comentat el del 
carrer Argentina que es mirarà i al Lluis Companys amb el carrer Rin torno a comentar-li 
que això ja està passat. Desprès també vull contestar a la Yolanda. 
 
Bueno Yolanda me diririgiré en castellano a tí que ya sabes que el catalán no es mi fuerte. 
Coo tú también te has dirigido en otros plenso en castellano demostrando que el catalán 
tampoco es tu fuerte aún así revisaré la carta. Grácias.  
 
Sra. Almagro: yo lo que demuestro es que soy bilingüe. 
 
Sr. Olivella: alguna cosa més Jose Antonio? 
 
Sr..Jiménez: no, ya está. 
 
Sr. Olivella: Quim. 
 
Sr. Vidal: gràcies senyor alcalde. Primer respondre al senyor Parera pel tema de la TDT. 
Comentar-li que amb la nova tecnologia de la TDT les competències en aquest cas són de 
la Generalitat que va derivar doncs el manteniment a Vertix. Si que la Generalitat quan va 
posar en marxa tot el que és el Pla connecta va demanar als ajuntaments que posessin 
totes les eines perquè ells poguessin instal·lar les antenes que és el que hem fet des de 
l’ajuntament de Calafell. Hem cedit els espais perquè es puguin instal·lar aquestes antenes 
i si vostè entra dins d’Internet, dins de la pàgina del Pla connecta hi ha tots els estudis que 
ha fet la Generalitat de temes de la cobertura, etc. No obstant sí que és cert que doncs els 
ciutadans venen a l’ajuntament que és la seva primera administració pública per dir que hi 
ha zones que potser la cobertura de la TDT o no arriben bé la senyal. Dir-li que des de 
l’ajuntament estem tot aquestes queixes que ens venen dels ciutadans les remetem a la 
Direcció General responsable perquè revisi les instal·lacions tant que hi han a Bellamar 
com és el Pujal o com és el carrer Lituania. L’última revisió que tenim constància des de 
l’ajuntament és del mes de gener i van verificar que totes les instal·lacions estaven bé i 
veient l’ insistència nostre de que encara hi havia punts i això ells van manifestar diferents 
coses. Per un costat que la tecnologia nova de la TDT doncs a diferència de l’altra és que 
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es veu no es veu. Si la senyal de vegades per condicions meteorològiques, nosaltres estem 
en una zona de mar, com ells expliquen, doncs hi han unes dificultats doncs bueno, és la 
TDT que és així i que no espot fer res més. Ells donen l’opció que ja la TDT via satèl·lit i 
que a falta de zones potser la senyal no arribi bé que la gent s’instal·li via satèl·lit de la 
mateixa manera que passa doncs en la telefonia mòbil, no? I també diuen que potser que 
la gent revisi les instal·lacions doncs etcètera, etcètera. El que passa és que venen 
ciutadans dient que ells han repassat les instal·lacions, doncs que han pagat uns diners 
perquè vingui doncs un antenista doncs a casa seva i, o sigui que doncs el ciutadà ha fet l’ 
inversió i segueix anant malament. Llavors el que hem requerit des de l’ajuntament és que 
la Generalitat porti una unitat mòbil que tenen varies de revisió i de cobertura com vam 
exigir a l’any 2011 que ja vam fer nues primeres proves i que tornin a venir un altra cop al 
nostre municipi, nosaltres doncs els hi donarem tots aquells punts que ens han arribat de 
ciutadans de mala cobertura que més o menys coincideixen tots i que facin les mostes 
d’aquells llocs per verificar el que els ciutadans ens estan dient que tot i haver fet la 
renovació d’instal·lació com demanar la Generalitat segueixen veient malament , en 
algunes estones a vegades més, i això és el que hem fet a l’ajuntament tot i no tenint les 
competències en el tema de la TDT.  
 
Respecte a la campanya de civisme, bueno per començar aquest argument de la 
campanya electoral, dels cartells electoral, i a més dient que és una pregunta que es fa 
doncs al carrer. Jo això sincerament li discutiria perquè jo crec que això és un argument 
que tenen vostès doncs al cap, com a partit polític i que a part deixem dir que és una mica 
rebuscada, saps. Per anar a buscar tot el que vostè ha dit en aquesta sala. També el 
discurs del PSC és una mica doncs exigeix el que és el comú però ells no fan res. I crec que 
aquesta no és l’actitud que hem de tenir. Sempre hem dit que la prioritat de l’equip de 
govern és actuar sobre el dia a dia, perquè? Perquè té dos beneficis molts clars, uns sobre 
gent que viuen aquí però també sobre la gent que ens visita que fa que si trobes un 
municipi net amb els serveis vulguin repetir. I això quan fas enquestes i això veus que la 
valoració de la gent és que valoren molt bé els serveis que tenen al municipi de Calafell i 
vol repetir. I una de els feines que estem fent és això: aquest manteniment diari del 
municipi doncs i sigui. 
 
No obstant que passa? I com hem explicat fent notes de premsa i això, que tot i fent una 
inversió directe, o sigui que si tu veus una pintada la borres. Que més o menys tenim 
calculat uns cent vint mil euros doncs també hi ha un cost indirecte, no? Que és el 
contacte de serveis de qualsevol empresa com que hi ha aquests actes doncs costa més. 
Llavors clar arriba un punt que per molts que tu inverteixis diners sinó hi ha una implicació 
de la ciutadania doncs arriba un punt que és nu pou sense fons. 
 
No estic d’acord amb vostè en el que diu que ara farem que la ciutadania siguin agents de 
policia, no. Vostè va estar l’altra dia allà i no va entendre res. El que estem dient és que la 
majoria de la ciutadania de Calafell és cívica. Últimament ens hem trobat que hi ha hagut 
actes vandàlics com pintar l’Ermita de Segur de Calafell que això és intolerable i que na 
minoria està desprestigiant la feina que està fent la majoria. Des de l’ajuntament tenim la 
nostra responsabilitat per a que aquest dia a dia funcioni però amb aquesta campanya el 
que estem dient és que la gent que s’estima al poble de Calafell, doncs escolta trèiem pit i 
fardem del nostre municipi, sí senyor som els millors. I aquesta gent que no li agrada que 
es senti fora d’aquest equip que és Calafell i això és el que vam explicar l’altra dia i és el 
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que s’intenta amb aquesta campanya. Segurament el que es busca en aquestes 
banderoles que vostè diu que no s’entenen és despertar la curiositat per a que la gent vagi 
a la pàgina web i vegi això però aquí si que és cert que hi han unes accions que s’aniran 
repetint i el que busca és això, no que la gent sigui policia sinó que la gent es senti 
orgullosa d’aquest municipi. I la gent que no es senti orgullosa que quedi fora d’aquest 
equip i que no hi hagi, l’única solució és entrar dins d’aquest equip.  
 
Per això jo i l’equip de govern els hi hem demanat a l’oposició que formin part d’aquest 
equip i que no facin el lleig que van fer el dia de la presentació que totes les entitats que 
van a estar allà si van sumar, o sigui es van posar el braçalet de l’equip de Calafell per 
sortir doncs en aquesta foto d’equip, de municipi i vostès doncs no van voler sortir en 
aquesta foto del municipi, doncs escolti, allà vostès. Reflexionin si volen formar part de 
Calafell o vostès volen anar contra Calafell perquè sembla que l’actitud que tenen vostès 
és aquesta. Per la meva part sembla que res més enyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: Rafel. 
 
Sr. Solé: gràcies senyor alcalde. Respecte al que ha comentat el senyor Parera del grup 
municipal d’ UAM i desprès el senyor Bonilla també ha fet referència del tema del passeig, 
sembla que aquest setmana o la setmana que vé rebrem l’informe que es va dir i 
l’ajuntament està treballant per la recuperació del passeig i per altres temes que si volen 
en la propera comissió podem parlar abastament, per tant no hi ha problema. 
 
Pel que fa al tema de les bústies sí que és cert que portem temps així i s’han arreglat petits 
problemes que han anat sorgint però els temes greus n s’han acabat de resoldre. 
Principalment doncs perquè ha hagut un tema que l’empresa que els hi havia fet ha deixat 
d’existir, s’han buscat altres, s’han buscat solucions amb serrallers però entre mig hem 
tingut actes vandàlics. La solució que s’ha fet i que suposo que en breu tindre notícies és 
que es posaren totalment noves, principalment a la zona de Segur de Dalt en la qual em 
sembla que hi ha uns dos-cents casellers i estan formats per blocs i se’n canvien nu parell 
de blocs com també la porta que també vostè ha comentat. 
 
Respecte al tema del pàrking del Mercadona aquí ja s’ha dit que en aquesta cessió 
ensenyament ja no ha de ser així perquè aquest govern creu que allò ha de ser 
aparcament i que d’alguna manera doncs no trobarem places d’aparcament a la zona de 
Calafell platja com s’ha repetir més d’una vegada i que s’està treballant en opcions per 
instal·lar l’escola Vilamar tal on està de mateixa que el planejament també ho permet. 
Estem treballant en aquest sentit i ja li dic, l’idea de l’ajuntament és no treure places d 
‘aparcament en aquest cas en el nucli de Calafell platja i en la zona del Mercat. La nostra 
manera d’entendre un municipi en aquella zona és diferent a la que tenien vostès en el 
seu moment. 
 
Pel que ha comentat el Toni Duart sí que li ha contestat el meu company del tema de Lluis 
Companys amb carrer Rin però ell potser no sen recorda però aquesta pregunta va sortir 
en la CI i es va contestar. Els seus companys li podien haver dit, no dic que no hi estem al 
damunt sinó perquè aquesta resposta ja s’ha donat i vostès des del partit socialista ja la 
tenien. 
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Em sembla que pel que fa el tema de Pla de barris, jo Ramon he de reconèixer que ho 
expliques malt bé i ho expliques a la teva manera i sinó et respongués ets molt creïble en 
alguns temes que has comentat. En primer lloc allò és una sessió de treball en la qual no 
es conviden a totes les entitats sinó a les que estan dins, no a totes les del poble, pel tema 
del seguiment del pla de barris, això per començar.  
 
 
per tant, doncs, diguem les coses pel seu nom, perquè sembla que aquí haguéssim hagut 
de convidar totes les associacions del municipi i no és així. Per tant, aquest aclariment crec 
que és el que toca.  La previsió del pla de barris des de dos punts de vista, des d’un tema 
del pla que hi ha o del pla que s’ha proposat i del tema del finançament jo crec que hem 
de separar les dues coses.  No sé si les has barrejades però comentar-te que en la 
presentació que es va fer encara falta quasi tota l’execució de les obres que s’han fet al 
carrer Torredembarra i al carrer Barceloneta, per tant, no estem parlant d’una execució 
d’un milió d’euros sinó que estaríem parlant d’un import molt més alt, un cop es faci la 
següent justificació que serà el mes de maig del present any.   Dir-te que Calafell és dels 
pocs municipis que tenint un pla de barris el continua fent degut  a les dificultats que té 
en aquest cas la Generalitat.  Nosaltres sempre hi hem cregut i per això la Generalitat fica 
les possibilitats per allargar-ho, nosaltres hem cregut fins el 2018, però ens proposen 
allargar-ho inclús fins més temps.  Per tant, nosaltres estem al damunt del pla de barris, la 
previsió existeix, però la previsió també ha d’anar en funció de la capacitat econòmica que 
té el municipi.  El pla de barris el van iniciar vostès, el paper ho aguanta tot i la previsió 
econòmica era molt bonica, però l’esforç que ha de fer l’Ajuntament i que ha de fer la 
Generalitat ara mateix és molt fort. Per això la Generalitat en el seu moment va proposar 
aquest possible allargament i d’alguna manera l’Ajuntament s’hi va adherir.   Si el pla està 
aprovat o no, el pla sí que indica com han de ser unes previsions però que al final no cal 
que se segueixi estrictament i això és el que es va comunicar i el que es va explicar en 
aquella sessió de treball que si no recordo malament, vostè també hi era.  Per tant, pel 
tema de la previsió de finançament i de la previsió de gestió, crec que queda totalment 
contestat.   
 
Del tema del itinerari, li torno a repetir, del tema de l’interior del Castell, possiblement la 
meva companya Sandra voldrà ampliar, però aquell itinerari es fa per millorar 
l’accessibilitat, però també per generar un recorregut intern i que no sigui que cadascú 
campi com vulgui pel Castell. Que ja que es fa aquest recorregut per millorar l’itinerari, 
doncs, aprofitem que es pugui trobar un altre mitjà per accedir al castell, ja estigui fet.  Per 
tant, crec que estarà d’acord amb vostè que el que s’ha fet és el que s’havia de fer a 
l’interior i és que l’Ajuntament ha pogut accedir, gràcies també sobretot a una subvenció 
del fons FEDER i que també entre ajuntament, Generalitat  del que s’engloba del pla de 
barris, s’ha pogut fer. 
 
Si es farà l’ascensor o no?  Hem de fer tantes coses encara que esperem que algun dia 
arribi.  Si es farà amb el pla de barris o no, en algun moment s’han de fer les coses.  
També he de dir que la previsió econòmica de finançament que hi havia per l’arranjament 
de carrers que estan dins del pla de barris, que estan dins del programa que vostès van 
aprovar no són suficients perquè quedin arreglats. Per tant, no podem fer-ho tot. O ho 
fem tot a mitges o fem algunes coses i les fem bé. Per tant, l’Ajuntament en aquest cas ha 
decidit prioritzar els carrers, en aquest cas el tema de la museïtzació i l’accessibilitat i 
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entrar en d’altres actuacions, perquè el pla financer i l’import total no arriba per fer totes 
les actuacions bé i amb condicions que és el que suposo que vostès volen i ja li dic jo de 
ben segur que és el que volem.   
 
Referent al parc de la Bòvila, varis temes: en primer lloc, una cosa és el que diu el 
planejament que s’ha de fer des de la rotonda que dóna accés cap a l’interior de Calafell 
poble, o cap a les urbanitzacions  de Mas Romeu i Calafell Park d’allà ha sortir un carrer 
que diu el planejament.  Vostè diu de començar a fer aquest carrer per la part de dalt i 
que algun dia ja es farà aquest enllaç.  Això és el que diu el planejament i algun dia potser 
es farà, però això no és el que està dins del pla de barris. Per tant, separem això de lo del 
pla de barris.  En segon lloc, l’Ajuntament ara fa una primera fase del parc de la Bòvila. Ho 
podríem fer-ho tot? Potser si estiguéssim en una altra època o tinguéssim més recursos 
com els que es tenien abans, potser es podria fer.  Per tant, arrangem el que s’està 
utilitzant i ho deixem en condicions per acabar tot el que és el voltant del Castell que 
estigui en ordre i en condicions.  Pel que fa a l’aparcament del costat de l’escola El Castell, 
diria que s’ha comentat en alguna comissió, l’Ajuntament està aprofitant molt els 
materials que aprofita en aquest cas d’asfaltat i s’ha deixat un munt de material triturat 
d’asfaltat per poder aplanar aquell aparcament i que estigui en condicions i això està 
próxim  a l’aparcament aquest.  Això ja està copiat i ara només falta fer l’estesa del 
material. Per tant, l’Ajuntament ja ha pres les mesures i només fa falta que acabi 
l’actuació.  Per tant, pel que fa al pla de barris aquest Ajuntament hi aposta.  Sempre hem 
dit en públic, en privat, en sessions de treball, en Ple, en Comissions que això ho va iniciar 
un govern i ho continua un altre i possiblement com que dura molts anys, ho continuïn 
altres persones.  L’Ajuntament hi aposta.  Calafell poble hi aposta, però també hem de 
pensar que això requereix un esforç econòmic molt important i que és molt difícil fer les 
actuacions que s’havien de fer de gastar set milions i mig d’euros en quatre o cinc anys, 
sabent les dificultats que tenim i les necessitats que té tot el municipi.  No podrem fer-ho 
tot en aquest any i per això tenim un allargament.  L’Ajuntament hi aposta i tot i així 
s’estan fent moltes actuacions no només en obres sinó amb temes socials que han sortit 
molt en aquesta taula.  El pla de barris també aposta pel tema de teleassistència, per molt 
que no surti aquesta partida dins de la regidoria de Benestar, aporta per temes de treball, 
per tema de cursos amb joves. Per tant, nosaltres hi estem al damunt, difícil de fer-ho, tot 
per la situació econòmica però tot i així no ho deixarem perdre i continuarem treballant en 
aquest sentit.   
 
Sra. López: en aquest cas em prenc la paraula de la Sandra, perquè el tema de les 
col·laboracions socials l’hem portat directament des de Recursos Humans i per això vull 
donar jo l’explicació.  El tema de les col·laboracions socials és un tema prou curiós o 
específic que no són contractacions per part de l’Ajuntament, com bé ha dit la Yolanda, 
són col·laboracions, no els contractem, col·laboren a través d’un conveni que signem en 
aquest cas amb l’OTG o amb el que abans era l’INEM.  Sí que és ben cert, o sigui, jo no 
puc negar que el que ha comentat la Yolanda és veritat, però n’hi ha més, o sigui, es van 
fer dues fases, es va fer una primera fase on es van contractar 5 places.  Com tots sabem 
les col·laboracions socials tenen uns requisits especials o específics que de vegades venen 
marcades per l’OTG. En aquest cas en la fase 1 vam sol·licitar 5 places com bé he dit, dues 
eren suport de neteja de serveis públics, 1 de suport de gestió de la via pública, 1 de 
suport de la gestió d’atenció al públic i una altra plaça de suport en el manteniment i 
recepció d’instal·lacions.  En aquest cas, es van cobrir i no hi va haver cap problema, 
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perquè les persones o els requisits que ens demanava en aquest cas l’OTG el complien: 
majors de 45 anys, cobrament de subsidi en situació que no cobreix un altre tipus de 
pagament. Per tant, aquí no hi va haver cap problema.  Ens van oferir per part de l’OTG 
una subvenció, que és el que comentava la Yolanda i nosaltres vam presentar dos 
projectes.  Aquí van ser bastant restrictius, ens van posar unes condicions més restrictives i 
aquí és on va sorgir el problema.  Nosaltres vam presentar dos projectes, un era suport i 
manteniment de neteja d’espais públics, on sí que és ben cert que es van sol·licitar quatre 
places i un altre que era suport a la neteja i manteniment del mobiliari urbà.  Què ens vam 
trobar?  Hi havia una limitació econòmica. Primer, aquestes persones havien de cobrar 
subsidi, en cap moment està a l’atur, els 420 euros. Totes les persones que estan en 
col·laboració social han de tenir algun tipus de prestació.  En alguns casos és subsidi i en 
altres casos pot ser l’atur.  Què passa que el que fa l’Ajuntament, més que res perquè de 
vegades pren confusió, el que fa l’Ajuntament és condimentar aquesta prestació que 
reben.  Nosaltres agafem, en el cas que comentava eren 420 euros, que era el màxim que 
podien cobrar perquè era subsidi. Insisteixo que no podien ser persones que estiguessin a 
l’atur i aquí el que hem de fer, nosaltres sumem una part. El màxim que es va establir eren 
790 euros perquè sinó aquestes persones cobrarien més que els propis treballadors de 
l’Ajuntament i per tant, era absurd, perquè és un ajut que s’ofereix.  Nosaltres vam 
començar a buscar les persones i en aquest cas va ser l’OTG la que ens va enviar el llistat.  
Quin problema ens vam trobar? Que les persones que ens van enviar des de l’OTG tenien 
una base de cotització superior als diners que nosaltres podíem pagar que eren aquests 
790 euros.  Ens anàvem a què aquestes persones de col·laboració social haurien d’haver 
cobrat entre 2000 i 3000 euros, perquè venien del món de la construcció i la seva base de 
cotització era molt elevada perquè tenien nòmines de quan estaven treballant al món de 
la construcció.  Automàticament nosaltres no podíem fer front a aquesta despesa.  A més 
a més ja ho teníem limitat a 790 euros, com a màxima aportació i per això amb tot el 
nostre més pesar no vam poder agafar ningú.  La llista va venir de l’OTG directament.  Ens 
van marcar ells mateixos uns requisits i nosaltres després d’estar 15 dies fent sel·lecció 
perquè a més ens van donar única i exclusivament 15 dies per acollir-nos a aquesta 
subvenció no van tenir forma.  Ja ens hauria agradat.  Comentar, que sí que és ben cert 
que hi havia 6 places entre els dos plans i vam aconseguir una col·laboració de 3. en 
resum és que entre la fase 1 i la fase 2 van sortir 11 col·laboracions socials i hem 
aconseguit una sortida a 8 persones, en aquest cas del municipi, també s’ha de dir  
perquè eren del municipi, les 8 persones són de Calafell i per tant, nosaltres creiem que la 
proporció és correcta i el que no podíem és fer això pagar més del que nosaltres, bé no 
podíem pagar més no, és que eren els requisits que ens havien donat.  Intentarem que la 
propera vegada, mirar millor el tema d’acollir-nos a una subvenció, de què nosaltres 
puguem donar sortides perquè realment ens vam quedar molt parats a l’hora de la 
limitació econòmica i de les persones que ells mateixos ens havien enviat, on la base de 
cotització ja era de 2000 euros. Per tant, era absurd i impossible.  Es va entrevistar molta 
gent, a molta gent de Calafell. De la gent que ens van enviar els llistats, a tots els que 
creiem que tenien cabuda es van fer.  Fins i tot vam fer una ampliació dels diners que 
havia de portar l’Ajuntament, perquè en un principi ens van recomenar uns 600-700 euros 
i vam ampliar quasi a 800 per poder donar sortida a aquestes persones, però clar, si no és 
possible, no és possible.  I el que no és normal, també s’ha de dir és que l’Ajuntament 
hagi de fer una col·laboració social on els treballadors de l’Ajuntament quedin en pitjor 
situació que la col·laboració, perquè a més a més no es pot assumir.  És el requisit, 790 
euros més el subsidi que cobraven que ja era un sou o una prestació raonable per les 
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feines que havien de fer.  Nosaltres continuem apostant per algunes col·laboracions 
socials, continuarem treballant, això sí, si ens tornen a sortir subvencions que nosaltres no 
podem assumir o que creiem que quedaran desertes doncs, ens ho mirarem i no les 
agafarem.   
 
Sra. Suàrez: bé, doncs, enllaçant primer amb aquest tema que és el que comentava amb la 
Montse i amb relació amb la intervenció de la Yolanda Almagro, comentar que la roda de 
premsa que es va fer el 18 de desembre, una roda de premsa justa abans de festes i que 
en aquesta roda de premsa és cert que es va anunciar que l’Ajuntament de Calafell 
sol·licitava diverses subvencions i que totes aquestes subvencions corresponien a 100 llocs 
de treball.  Concretament tinc la nota de premsa aquí que va enviar l’Ajuntament de 
Calafell i diu la nota de premsa: “l’Ajuntament de Calafell ha sol·licitat diverses 
subvencions per crear més d’un centenar de llocs de treball per a persones del municipi 
que actualment estan a l’atur. És per això que l’Ajuntament ha sol·licitat diverses 
subvencions que donarien feina temporal a més d’un centenar de persones de Calafell, és 
a dir que en cap cas, per nota de premsa o en la roda de premsa pròpiament dita, 
s’especifica i es diu que nosaltres crearem específicament cent llocs de treball. És a dir, es 
creen conseqüència de la subvenció. El que es diu és que si es donen totes les subvencions 
es crearan cent llocs de treball, que això és el que diu aquí. Nosaltres vam fer la sol·licitud 
de diversos projectes. Vostè comenta exactament 2 de tots els projectes i totes les 
sol·licituds de subvencions a les que ens hem presentat: una és la de la col·laboració social 
que bé la Montse, la regidora de Recursos Humans, en aquest cas, li ha comentat 
exactament que és el que ens havia passat. Sí que m’agradaria deixar clar que les 
col·laboracions socials són precisament això i que les persones tenen un lloc de treball 
però aquest lloc de treball no genera atur i no tenen un contracte laboral pròpiament dit, 
sinó que és una col·laboració social que és un règim especial, per entendre’ns i el que es 
fa és complementar el que estan cobrant de l’OTG i per aquest motiu és requisit 
indispensable que les persones estiguin a l’atur i que cobrin un import determinat.  El 
motiu del perquè no vam tirar endavant aquestes 20 places de formació que vostè 
comenta, crec que és important assumir aquesta responsabilitat, en el que és que primer 
es fa la sol·licitud i hem d’intentar veure si podem arribar a dues especialitats.  L’any 
passat, a l’hora de resoldre les sol·licituds de subvencions el departament d’Empresa i 
Ocupació va anar molt tard. Normalment ja hi va, però l’any passat encara més, i per tant, 
les resolucions ens van arribar molt tard.  Això significa que a l’hora de fer la planificació 
del inici dels diferents projectes ens quedava aquesta especialitat d’aquesta formació i 
d’aquesta subvenció, ens quedava massa allunyada, encara no havíem pogut finalitzar la 
formació abans d’iniciar la temporada alta.  Just aquesta subvenció també obligava a 
l’Ajuntament a inserir laboralment aquestes persones i sinó la conseqüència era que 
havíem de retornar els diners un altre cop al departament d’Empresa i Ocupació. Com que 
som plenament coneixedors que la situació econòmica laboral comercial doncs, ja sabem 
quina és, la possibilitat d’inserir laboralment aquesta gent fora de temporada alta i per 
tant, era molt petita i per tant, ens arriscàvem molt a haver de retornar aquests diners 
perquè ja els hauríem gastat. Llavors, vam voler posar els peus damunt del terra i ser 
realistes. Si aquesta formació la tirem endavant i després no podem inserir la gent i hem 
de retornar els diners de la formació, millor no gastar-los, perquè realment, aquests diners 
l’Ajuntament no els té, no venen de fons propis, venen de la Generalitat. I si després els 
hem de retornar, ja els haurem hagut de gastar, haurem de posar-hi fons propis de 
l’Ajuntament que ara per ara serveixen per altres coses en l’àmbit que estem parlant que 
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és de la regidoria de treball i per aquest motiu es va retornar.  Jo crec que per aquest 
motiu vostè és coneixedora de tots aquests temes perquè en el seu moment vostè va ser 
regidora de treball i sap que o bé, s’han hagut de retornar diners perquè no s’han gastat 
de les diferents subvencions que s’han anat rebent o bé, s’han hagut de revocar part dels 
diners perquè efectivament no s’han pogut dur a terme per això, perquè hi havia uns 
requisits després, posteriorment que exigien molt i era massa arriscat i no és ser 
responsable anar gastant diners a la brava, perquè després els haguem de retornar. 
Aquesta és l’explicació de tot plegat. 
 
En relació amb el que comentava el senyor Parera del institut La Talaia que els barracons 
estan podrits, home, jo crec que fa un cert temps que no hi va, perquè sí que és cert que 
abans d’iniciar aquest curs en aquest estiu passat, tant la Generalitat com l’Ajuntament 
assumint unes responsabilitats que no li pertoquen cent per cent, vam fer una forta 
inversió en tot el que és les instal·lacions i l’adequació dels espais on hi ha el institut la 
Talaia actualment i crec que tant com l’equip directiu, consell escolar, claustre, AMPA i 
demés amb qui hem parlat i parlem habitualment, estan satisfets de la situació actual de 
les instal·lacions a les que estan, evidentment, estem treballant tots plegats des de les 
nostres possibilitats perquè la nostra construcció sigui una realitat.  Saben vostès que això 
estava adjudicat a una empresa privada que després no hi havia els diners per poder 
construir, que després van retornar-ho a GISA, que GISA es va convertir en 
Infraestructures.cat i que a partir d’aquí el que sabem nosaltres és que inicien obres 
iniciant la construcció, que és l’últim que ens va dir la directora territorial d’Ensenyament 
quan va venir a celebrar la taula mixta, a partir del segon semestre, al juliol.  Que la 
construcció es fa a través d’Infraestructures.cat i que el control i la gestió de la construcció 
es fa a través d’Infraestructures.cat i que l’empresa responsable de dur-la a terme 
definitivament i novament després d’haver solucionat tots aquests temes financers és Sots 
i Claret.  I això és el que sabem de tot plegat i és el que hem comentat i vam comentar en 
el seu moment en comissió informativa i quan se’ns ha comentat.   
 
El tema de la mobilitat reduïda al Castell, bé, tots som coneixedors i em sembla que vostè 
Ramon Ferré, encara més que ningú, de les diferents fases del projecte de la museïtzació i 
dels entorns del Castell.  L’única fase que quedarà per desenvolupar en aquest cas serà la 
de l’ascensor.  Vostè també ha de saber, millor que ningú també, perquè era el 
responsable d’urbanisme en el seu moment, que la proposta de projecte de construcció 
d’ascensor que hi havia palesa i que hi havia en el seu moment per desenvolupar-la no es 
pot dur a terme perquè es va demostrar amb l’excavació que vostè doncs, va encarregar 
que la muralla que es pensava que era del segle XX i per tant, es podia foradar per 
entendre’ns, l’excavació va concloure que aquesta muralla és del segle XVIII i que per tant, 
com que el Castell és un bé cultural d’interès nacional no es pot tocar, malmetre, foradar 
ni fer-hi cap cosa al respecte. Per tant, no és un projecte descartat però sí que és un 
projecte descartat el que ja havia plantejat inicialment que era en aquesta vessant de la 
muralla, però no es descarta la possibilitat de posar-hi un ascensor sempre i quan tinguem 
la possibilitat de complir la normativa que se’ns demana per a tot.  Ara per ara aquest 
circuit com bé comentava el Rafel és un circuit que ens serveix i que s’ha desenvolupat per 
anar treballant-lo a nivell històric en tot el que és el recorregut i que aquest recorregut 
serveix per a tothom, perquè no surtin del recorregut, tinguin mobilitat reduïda, no en 
tinguin, portin cotxet, o no. I el tema de l’ascensor és una qüestió que està allà i que anem 
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treballant però que evidentment s’ha de replantejar un projecte, perquè el que hi havia no 
és vàlid.   
 
I després per finalitzar jo sí que agrairia a tots plegats, i això és un prec que potser no 
toca, però crec que valdria la pena que els regidors i regidores que formem part del 
consistori i que utilitzem els micròfons, intentem parlar correctament el català, que no 
només sigui un tema de cartells, que crec que els cartells han de complir escrupulosament 
amb la normativa del català, això és una obligació, però que al mateix temps, tots plegats 
hem d’intentar parlar bé el català i no dir barbarismes. I per tant, perdoneu, però senyor 
Ramon Ferré no és sequia sinó sequera.  Vostè ha dit que hi hauria una campanya per 
motius de sequia, doncs, és sequera.  Més que res, perquè crec que és important, que allò 
que diem ens ho auto apliquem, perquè sinó després ens trobem que hi ha persones 
defensant el català i que a l’hora de parlar-lo no el saben defensar adequadament i crec 
que és important aplicar-se el conte. 
 
Sra. Elvira: començaré amb el tema de Calafell Family Weekend. Comentar-te Maxi que el 
tema de la poca discreció que en cap moment era un retret com tu has dit, sinó que el fet 
que es demanés discreció va ser perquè això es va presentar a la part política a la comissió 
informativa del febrer perquè al gener ja us vaig explicar que teníem FITUR pel mig i 
havíem d’entrevistar-nos amb Diputació i amb diferents estaments per vendre el projecte.  
Llavors a la comissió informativa de febrer se us va explicar, però sí que és veritat que els 
comerços tenien una mica abans aquests escrits, però era més una falta de discreció 
perquè el que volia era, dins d’una línia de comunicació, intentar no xafar des del 
començament aquest Family Weekend de Calafell. Llavors, ja començaves amb una crítica 
que crec que no tocava perquè el que volem és potenciar aquest esdeveniment, perquè 
així tan l’Estat com la Generalitat ens recolzen amb aquest esdeveniment i ja et vaig 
començar que cap problema l’any que ve fer-ho dins d’altres dates.  Des del Patronat de 
Turisme i des de les tècniques i treballadores del patronat es va considerar que eren els 
dies millors perquè aquest Calafell Family Weekend fos tot un èxit i  a la vessant política es 
va respectar aquesta decisió.  Dit això, ja et vaig comentar l’altra vegada i et torno a dir 
que cap problema l’any que ve estudiar si veritablement era adient o no aquest cap de 
setmana i si s’ha de fer fora o no del que és un cap de setmana com aquest per omplir el 
municipi.   
 
Per una altra banda, el tema del desviament de la rua el tractaré al final, perquè és comú 
tant en el PSC com el Massimiliano Revello, i comentar-te Yolanda que bé, jo allà in situ 
vaig a parlar del Carnaval infantil.  Allà in situ les famílies i les persones que estaven amb 
mi en aquell Carnaval, ja ho vam comentar que aquest Carnaval ja vam dir que era la 
manera d’aprofitar el fi de festa que es feia el dia anterior amb la discoteca l’Ou a la plaça 
Pau Casals.  Vam considerar que es podia provar el fet que els nens fossin els que 
pugessin tota l’avinguda Catalunya fent una rua amb els dinamitzadors i amb el grup 
d’animació que havíem contractat i la idea era que aquests nens poguessin sentir-se aquell 
dia protagonistes d’una rua de Carnaval i pujar tota aquella avinguda i acabar el fi de festa 
a la plaça Pau Casals.  Malauradament ni el temps ni l’entorn en aquell moment no 
acompanyava, allà in situ jo vaig ser la primera que vaig dir que l’any que ve es tornarà 
cap al pavelló, les persones que estaven amb mi ho saben, més enllà del que es buscava 
que era la facilitat d’aparcament per la gent, perquè el pavelló malauradament no hi ha 
llocs d’aparcament i s’ha d’aparcar malament i l’espai és el que és.  Es buscava també el 
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fet de potenciar Segur centre com a nucli important del municipi que la gent pogués 
quedar-se aquella tarda les famílies allà al centre de Segur i es buscava que els nens fossin 
els protagonistes.  Bé, vam intentar-ho, però ja et dic, que vam veure que no s’adonava el 
fet que es pogués fer allà el Carnaval infantil.  Tornarem l’any que ve al pavelló, l’únic que 
volem és fer que els nens facin aquesta petita rua i llavors estem valorant i mirarem de 
cara l’any que ve, quina mobilitat podem tenir per allà al voltant perquè els nens sentin 
que fan una rua amb els dinamitzadors, i amb el grup d’animació que habitualment 
contractem.  Jo ja ho vaig dir allà i pensava que ho havíem comentat a la comissió 
informativa, però que quan una persona aposta per una cosa però no surt bé, ja et dic, 
des d’allà a les persones que em preguntaven ja els ho vam comentar i la gent que 
individualment s’han posat en contacte amb mi tant pel mòbil com pel facebook ja els ho 
vaig comentar.   
 
El canvi d’itinerari, nosaltres feia temps que estàvem parlant del tema de les obres.  Tant 
en les reunions amb els de les carrosses i les comparses, locals i la general perquè fem 
dues reunions abans del Carnaval, tant en les reuniions tècniques amb les diferents 
regidories de l’Ajuntament, es va deixar oberta la possibilitat de què aquell itinerari que 
havíem marcat, s’hagués de canviar perquè depeníem d’un termini d’obres en el qual tu 
penses que pot estar però que a última hora es pot donar algun canvi que pot passar, i 
que allò no estigui bé.  Què va passar el dia mateix? Perquè va ser tant precipitada la 
decisió?  El mateix dia pel matí, perquè des d’obres es va intentar de totes totes habilitar 
només l’espai, el tros que hi ha des del carrer Rafel Casanoves fins a Vilamar, aquell tros 
petit, habilitar només aquell tros perquè les carrosses poguessin passar i girar a Vilamar.  
Què va passar? Que el mateix dia em van trucar a les 9.30 del matí i em van dir que allò 
estava impossible de transitar, els mateixos participants de la rua.  Llavors, jo vaig agafar 
els meus fills i vaig anar in situ allà a les 10.30h del matí estava allà mirant com estava el 
terreny i jo personalment vaig veure que, per seguretat dels diferents participants que, 
estem parlant de 6000 persones que aquelles hores de la nit no es veuria bé, estava ben 
habilitat però feia com una doble alçada que era perillós pels diferents participants de la 
rua.  Llavors, em vaig posar en contacte amb el tècnic de protecció civil i aquest és va 
posar en contacte amb el cap de la Policia Local, amb el regidor de la Policia, jo 
directament amb l’alcalde i allà in situ es va valorar que per seguretat dels participants de 
la rua que són sis mil persones, consideràvem que aquella rua no havia de passar per 
aquell petit tram.  Dit això que va ser una decisió d’última hora com dieu però que jo sóc 
responsable i em faig responsable totalment d’aquesta decisió perquè per seguretat jo ja 
vaig veure que era un perill que la gent passés per allà.  Dit això, jo vull deixar constància 
també, perquè s’ha parlat de les pèrdues o guanys que podien haver tingut aquests 
comerços del carrer Vilamar, agraeixo que siguin vostès el Partit Socialista que ens diguin 
això, quan vostès van ser els que van treure el carrer Vilamar.  Els recordo que el carrer 
Vilamar l’hem tornat a recuperar de passar per aquell carrer del mig per aquests comerços, 
aquest equip de govern i que més enllà del que s’està dient, tornarà a passar pel carrer 
Vilamar.  Ningú ha dit que aquest any es retira i que no tornarà a passar, no, s’ha dit que 
puntualment, així estaven informades totes les persones participants en les diferents 
reunions, puntualment es podria donar el cas com es va donar de què aquell dissabte a la 
nit, la rua i el diumenge a la tarda, no pogués passar pel carrer Sant Pere.  Això per una 
banda, del que és la rua de dissabte.  Per una altra banda, la rua de diumenge.  Sobre la 
rua de diumenge li haig de dir, em sembla que ha estat el senyor Masimiliano el que m’ho 
ha comentat que, precisament estan allà in situ aquest dissabte al matí, els diferents 
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comerços del carrer Sant Pere fins a Mallorca del front marítim havien fet acopi també del 
que eren diferents, les begudes o el que ells tinguessin en compte de fer diumenge a la 
nit.  Ells van ser els que ens van comentar quan estàvem allà reunits prenent aquesta 
decisió que si us plau, si baixava pel carrer Mallorca el front marítim en aquell espai es 
quedava sense aquest pas de la rua. Llavors, vam pensar que la baixada del carrer Mallorca 
que era exclusivament pel tema de Sant Pere llavors el que faríem seria baixar-lo per 
carrerada d’en Ralet perquè així tot el front marítim tingués aquesta oportunitat de negoci 
que cada any han tingut i trobàvem que d’alguna manera, per no fer mal a aquests 
establiments, d’alguna manera l’oportunitat de què tot el front marítim tinguessin aquests 
guanys.  Més enllà de fer mal a ningú del carrer Mallorca, cap establiment del carrer 
Mallorca, que ja s’ha parlat amb ells. Jo sé que hi havia gent que havia posat diners, però 
és que aquestes persones precisament no sabien que segurament igual no passava per 
allà.  O sigui, aquesta idea que passaria segurament per allà era la mateixa de què passaria 
segurament pel carrer Sant Pere. Llavors, no fem demagògia d’aquest tema perquè jo crec 
que, o guanyen uns o guanyen uns altres, però al final el pes que nosaltres teníem com 
Ajuntament era primer la seguretat dels participants i segon, que el màxim d’establiments 
d’aquest municipi poguessin tenir ingressos aquell cap de setmana del Carnaval de 
Calafell.   
 
Sra. González: a veure, per respondre a la mateixa vegada al Massimiliano i al Toni 
començaré explicant, bé, el Toni ha fet un comentari dient que si Massimiliano tenia més 
notícies sobre aquest acte que se celebrarà diumenge.  Jo volia dir, defensar-te en aquest 
cas, que tu sí que has buscat l’aprovació que va ser a l’octubre, has anat a buscar el decret 
que aprova aquest esdeveniment esportiu, només és això.  Massimiliano té coneixement té 
coneixement exactament del contracte que s’ha subscrit amb la persona que posarà els 
mitjans tècnics per la realització de la prova.  Doncs bé, aquest contracte que s’ha signat 
per part nostra, per part de l’Ajuntament, és un contracte d’esponsarització. Què vol dir? 
Que és un contracte de publicitat.  No busquem un retomb econòmic, sinó una publicitat 
del municipi.  Per dir-te jo et llegiré els articles en els que es basa aquest contracte.  
Primer, dir-te que aquest contracte està regulat per la Llei General pressupostària i 
concretament en l’article 24 ens diu: “el contrato de patrocinio publicitario es aquél por el 
que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad 
deportiva...” Sí, és esponsarització; si et mires l’acord és un contracte de publicitat de 
municipi.  Estem en un municipi turístic i el que a mi em correspon com a regidora de 
Promoció Esportiva, és promocionar el nostre municipi utilitzant un medi que és bastant 
comú últimament l’esport, i aquest és el meu objectiu.  Una altra història és el tema de la 
regidoria d’Esports que és exactament per ajudar les entitats esportives i els clubs, però 
com a promoció esportiva és aquest el meu objectiu.  Si és un altre, doncs, me l’expliques 
tu, val?.  Aquest contracte de publicitat esportiva com diu  aquest article consisteix en què 
“el patrocinador o espónsor que es la persona natural o jurídica que aporta la ayuda 
económica y en cuyo interés se realiza la publicidad”, en aquest cas és l’Ajuntament, “y el 
patrocinado que es quien recibe la ayuda económica”.  Ara jo a vostè li pregunto, vostè 
coneix alguna empresa que faci la publicitat d’un municipi turístic o de qualsevol producte 
mercantil, si la fan de forma gratuïta, doncs, m’ho comunica.  Perquè jo no he trobat cap 
empresa que faci una publicitat a nivell mundial de forma gratuïta.  Amb això li estic 
responent a la seva pregunta sobre el contracte que s’ha fet.  En quant al tema econòmic, 
no va equivocat. Va ser un acord de la Junta de Govern, ens costa diners, però aquests 
diners on van destinats? Doncs, a pagar la publicitat del municipi com li he comentat.  
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També a subvencionar la part dels esportistes que estan empadronats aquí i que volen 
participar. Per això costa una mica menys, perquè no només s’està pagant com vostè sap, 
a part d’una paella, s’està pagant infraestructura. És un cúmul de coses, és una activitat 
que engloba la publicitat del nostre municipi i que engloba també l’acte esportiu. Aquí 
s’han fet molts altres actes que han costat molts més diners que aquest, per exemple 
Riverside, Rock and Billy’s, o menys, però tampoc m’interessa.  El tema és que jo tinc un 
pressupost anual que em diu que amb contractes de promoció esportiva tinc 20.000 euros 
i d’aquests 20.000 euros per la promoció del nostre municipi que ara, per dir-ho d’alguna 
forma, gràcies a Déu tenim el turisme del que vivim i del que viu molta gent d’aquest 
poble, no podem parlar de la construcció  ni d’altres activitats econòmiques, sinó del 
turisme que és el que ens interessa.  Doncs, com anava dient, d’aquests 20.000 euros, si 
vostè no estava d’acord amb què des d’aquí a l’Ajuntament es facin contractes d’aquesta 
mena, vostè podia haver impugnat els pressupostos.  Jo entenc que vostè hi està d’acord 
amb això.  Per exemple: jo no estic d’acord amb què tinguem una partida de 120.000 
euros per subvencionar els clubs i les entitats esportives”; impugni.  Jo li diré que aquests 
diners estan pels clubs i li diré que a mi em sobraran diners tant per actes de promoció 
esportiva com subvencions, perquè tenim la Llei General pressupostària que ens diu que 
no podem subvencionar a les entitats en més del 50% del seu pressupost.  Entèn?  Això 
és una limitació.  O sigui que, per molt que digui vostè que aquests diners s’han de 
destinar a les entitats esportives, hi ha la Llei que m’ho prohibeix.  Jo el que faré és sempre 
respectar la Llei i el famós principi de sostenibilitat pressupostària.  No em gastaré més del 
que disposo i disposo de 122.000 euros  per subvencions i de 20.000 per contractes de 
promoció esportiva.   
 
L’acte que es fa ara al març. Jo estic una mica farta de sentir a les comissions que tots els 
actes es fan a l’estiu i que fem alguna cosa a l’hivern.  Aquest acte es fa per no fer tants 
actes a l’estiu, i una mica a petició de l’oposició de fer alguna cosa diferent.  Es podria fer 
a l’estiu, però què volem fer? Doncs, promocionar Calafell tot l’any.  Hi ha hotels que no 
estan oberts i què passa amb els petits? Que no tenen dret a beneficiar-se?  Hostal el 
Castell, Hotel Salomé, l’Antiga, el Sant Jordi, el Miramar que obre el cap de setmana.  Els 
que queden es poden beneficiar.  Tenen dret a beneficiar-se o no?  Tenen dret a què 
pensem també en ells a l’hivern o a la primavera?  Tenen dret o no?  O només hem de 
pensar amb els hotels grans?  Els hotels grans ho saben i per l’any que ve diuen que 
obriran, que aquest any els ha vingut una mica per sorpresa però que obriran l’any que ve.  
I és que estem fent aquest esforç des de l’Ajuntament, perquè el nostre municipi estigui 
actiu i que funcioni. 
 
El tema del pàdel és un tema de l’enquesta que es va fer. Aquesta la va fer el Vilarenc. Els 
l’hauria de demanar.  S’ha fet per mitjà de correu electrònic, la gent ha contestat. Seria 
qüestió que vostè mateix es dirigeixi al Vilarenc o jo pel proper Ple tenir aquestes dades.   
 
Després, sobre el tema del cost de les pistes de Pàdel és un tema que nosaltres no 
paguem.  Si costa 100 o 80 o 30 fer les quatre pistes de Pàdel, l’Ajuntament no pagarà 
per elles, paga l’empresa concessionària que en aquest cas és Tandel Welness. No sé quina 
preocupació pot tenir vostè en que pugi més o menys.  Em sembla que estem dins dels 
preus de mercat, però vaja, no crec que sigui un tema que ens hagi de preocupar gaire, en 
aquest sentit. Ni tan sols, penso jo, en el tema del preu, perquè el preu 2 euros com a 
preu públic es dóna una oferta més a part de la que tenen dins del gimnàs, és una oferta 
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més, és un preu públic, 2 euros per abonat  a mi em sembla que és prou raonable amb 
comparació amb d’altres pistes de Pàdel d’altres municipis. Doncs, bé, continuant amb la 
pregunta del Toni que diu que hem de donar coneixement d’aquest acte o comptar amb 
la col·laboració d’altres clubs i entitats esportives del municipi, doncs, li diré que 
efectivament hi ha entitats esportives del municipi que col·laboren amb nosaltres a nivell 
de voluntariat.  I en quan al recorregut, de si és secret o no, doncs, secret entre cometes. 
Perquè?  Perquè ja el recorregut ja en sí és un obstacle més, és una prova de força, de 
superació i el mateix recorregut en sí és, un exemple que li diré, que potser no hauria de 
dir és pujar pel Castell. Això és un obstacle més dels seixanta que hi ha. O sigui, jo dir això 
i que la gent d’aquí de Calafell tingui coneixement de què la cursa es farà per aquí doncs, 
és un avantatge en contra de la gent que ve de fora i no ho sap.  O sigui, la gent del 
municipi es podrà entrenar perquè saben el recorregut, perquè estan a prop, perquè viuen 
aquí, però en canvi els de fora no. O sigui, és en aquest sentit, que ningú surti beneficiat 
d’un recorregut que precisament, en sí és la mateixa prova, els obstacles i el recorregut 
que no és planer com pot ser la marató que vostè ha comentat.  És totalment diferent, és 
una filosofia totalment diferent. Bé, recordar només una qüestió en aquest sentit que, 
l’any passat es va fer aquí l’Ultimate i va ser també un acte de promoció esportiva que van 
venir 1000 participants de tota Europa  Doncs, això és similar.  L’Ultimate va costar més o 
menys els mateixos preus, dins també de la sostenibilitat pressupostària. Esports no va 
acabar deficitàriament i aquest any tampoc.  A més a més, perquè em consta que hi ha, 
que no sé si dir que és la primera vegada o no, que des d’Esports estem demanant 
subvencions pels actes que fem. Demanem subvencions a la Secretaria General de l’Esport 
per la celebració de l’Ultimate. Estem demanant subvencions per les obres que volem fer 
per les obres que volem fer al Pavelló Vilamajó del parquet i a mi em consta perquè no hi 
ha cap expedient en aquest sentit a Esports, que és la primera vegada que es fa.  
Precisament, no és per posar-me mèrits, però precisament perquè he insistit en aquest 
sentit, per obtenir recursos econòmics des de fora. I amb això crec que he contestat a tot. 
 
Sr. Revello: jo he preguntat qui es quedava els diners de les inscripcions? 
 
Sra. González: ho he dit, paguem la publicitat i la subvenció als participants del poble.  
T’he comentat que es paguen moltes altres coses: es paga tota la infraestructura, la paella, 
les samarretes.... 
 
Sr.Revello: quaranta-mil euros que paguem a aquesta empresa... 
 
Sra. González: jo no pago 40.000 euros a aquesta empresa. el participant paga una 
quantitat.  Escolta, oferta i demanda, si no vols apuntar-te no ho facis. 
 
Sr. Olivella:  a veure, estem a precs i preguntes Maxi.  Tu has fet una pregunta, si no t’ha 
complagut el que t’ha contestat després en parleu més, però clar ella t’ha contestat el que 
ha cregut i penso que aquí no podem entrar més. Després si voleu en podeu parlar més en 
la comissió, en un altre Ple.  Quan hagi passat l’esdeveniment en parleu perquè es veurà 
un global de tot. 
 
Queda el que ha dit el senyor Parera del tren de rodalies. No sé ben bé què volia saber, 
però crec que  m’ha dit que com Alcalde i com a president comarcal, que no hem 
obtingut res al nostre municipi ni a la línia de la costa, però sí que com a Consell comarcal 
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li puc dir que podem estar contents perquè sí que han vingut 4 trens que van des de 
Cambrils fins el Vendrell i l’Arboç. De tota manera, jo el que li voldria dir és que la pressió 
que s’ha fet a nivell de comarca, no ara sinó que fa molts anys que s’està parlant d’això, 
és perquè es puguin aconseguir unes rodalies amb Tarragona. I vostè sap que, a nivell 
personal, continuaré defensant això i la prova és que tampoc em callo dient el que penso i 
el que pensa suposo tothom.  A nivell de Generalitat, que en aquest cas crec que junt amb 
l’Estat han muntat aquest sistema de rodalies Tarragona-Reus i després Cambrils fins 
l’Arboç, doncs ells sabran els motius del perquè ho han cregut així per ajuntar aquests 
espais.  Una de les raons que diuen és per la sobresaturació de la línia que hi ha a la línia 
costa.    A nivell personal, ja ho he dit i ho fet públic que crec que si hi ha molts trens que 
arriben a Vilanova, i hi ha molts pocs minuts, doncs, pensem que això es podria allargar 
una mica més fins a Tarragona.  No ens han dit que no, però de moment o no han arribat 
els costos, perquè s’ha fet un desplegament a tota Catalunya, s’han fet unes rodalies a 
Tarragona, altres a Girona i no sé si algun altre indret més. De moment continuarem 
tenint els dos trens directes que tenim a Tarragona.  Actualment n’hi ha dos i continuarem 
de moment tenint aquests i en una altra propera fase segurament potser es tindrà en 
compte. Altres diuen que quan hi hagi el tercer fil, en fi, quan arribi el tren d’alta velocitat 
que la desviaran tota per dalt, a veure quan arriba.  Jo personalment em sento molt 
tranquil i molt satisfet perquè crec que s’ha fet el que calia fer i per altra banda considero 
que s’ha avançat i que el nostre municipi concretament les estacions de Calafell, Segur i 
Cunit que és la comarca, no hem aconseguit res de moment.  Ho dic tan clar perquè és el 
que ens han dit des de dalt.  Ara, penso que la gent que s’ha atrevit a criticar aquesta 
acció, també que pensi que quan hi van ser ells al govern, doncs, el que van fer, no?  Vull 
dir, no havíem tingut mai rodalies a la comarca i ara n’hi ha al Vendrell i a l’Arboç.   
 
En quant al pas soterrat estem pendents d’una visita a Madrid, només li puc dir això.  El 
demés és repetir el que hem anat repetint Ple darrere Ple.  El CAP de Segur de Calafell 
tenim molt bones notícies, però tampoc no li puc avançar res més perquè si li dic una data 
i després no és, doncs, sempre passa igual. Vull dir, estem pendents del que ens van dir i 
de les negociacions que es fan des de Santa Tecla de Tarragona i la Generalitat.  I en 
quant al institut, doncs, exactament el mateix.  No li vull tornar a repetir el que li ha dit la 
Sandra i el que li hem dit en aquest Ple diferents vegades.  Que són qüestions que a vostè 
li agradaria que hi fossin?  A nosaltres més, perquè la pressió que estem rebent 
constantment, doncs, també la rebem directament, igual que vostès segurament o igual 
que tots els que estem a la taula. Que ens agradaria que això fos una realitat? Clar que sí. 
Tot ens agradaria que fos una realitat, però doncs, la situació és la que és i és molt 
complicat.   
    
    
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:08, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretariària en dono fe. 
  
 
 


